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SUNUŞ
     Medeniyetler yönünden çok köklü ve zengin bir potansiyele sahip olan 
Hatay, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri dışında mutfağı ile de ön plana çıkmayı 
hak eden son derece önemli bir kenttir.
     Tarihsel derinliğinden getirdiği kendine özgü lezzetleriyle yaklaşık 600 çeşit 
yemek ile 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren Unesco’nun Yaratıcı Şehirler Ağı 
kapsamında “Gastronomi Şehri” unvanını kazanmıştır. Bu başarı, ilimizin kültür 
ve inanç turizminin yanı sıra gastronomi turizmi ile de dünya çapında tanınması-
na ve bir cazibe merkezine dönüşmesine vesile olmuştur.
    Hatay’ın eşsiz mutfağının en çok bilinen ve merak edilen özgün lezzetlerini 
göstermek ve gelecek kuşaklara miras bırakıp tanıtmak amacıyla hazırlanan bu 
çalışmaya emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederim.

Erdal ATA
H a t a y  V a l i s i
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HATAY 
MUTFAK KÜLTÜRÜ

Bir toplumda yemek kültürü, yemeğin üretilmesinden tüketilmesine kadar izlediği serüvene bağlı olarak 
ortaya çıkan maddi-manevi kültür öğelerinin oluşturduğu önemli bir kültürel dizgedir. Yemek kültürünün 
çeşitlenip özelleşmesinde ana etken; ekolojik çevre, dinsel inanç, kültürel birikim, sosyal ve etnik gruplar, 
eğitim düzeyi ve kültürel mirasın toplamının damak zevkleri ile bütünleşmesidir. Bu bütünleşme Hatay 
yemek kültüründe çok güzel bir şekilde izlenmektedir. 

Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Hatay Mutfağı’nın zengin olmasının nedeni tarımsal ve hayvansal 
zenginliği, çok farklı kültürden insanları barındırması ve bulunduğu konumdan dolayı olduğunu 
söyleyebiliriz. Hatay’da bulunan çok kültürlülük sonucu, zengin bir mutfak mirası oluşmuştur. Hatay 
Mutfağı; Akdeniz Mutfağı, Osmanlı Mutfağı ve Türk Mutfağı kültürlerini barındırır. Bölgede yaşamış bir çok 
uygarlığın Hatay Mutfağı’nın gelişimine katkısı olmuştur. Ayrıca hem üretiminin kolayca yapılması, hem de 
maliyetinin uygun olması, mutfak kültürünün ciddi anlamda şekillenmesini sağlamaktadır. Bunun sonucu 
Hatay Mutfağı et yemekleri, dolmalar, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları, mezeleri ve 
salataları, ot yemekleri, tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri ile Anadolu’nun en zengin 
mutfakları arasına girmektedir. Bol baharatlı ve lezzetin yanı sıra göz zevkine de önem veren yemek 
kültürünün izlerinin lezzete yansıdığını görürüz.

Temelde üç ana öğünde de yemek yeme alışkanlığına sahip olan Hatay’da sofralar genelde her 
öğün zengin menülerden oluşmaktadır. Kahvaltılar, Hatay’da mezelerin, yeşilliklerin, bazı ekmeklerin, 
böreklerin tüketildiği sofralardır. Kahvaltılarda ayrıca tuzlu ve tuzsuz peynir çeşitleri, salça, toz biber ve 
limonla tüketilen yeşil zeytin, söğüş domates-salatalık, çökelek ve reçel çeşitleri tüketilir. Çayın yanında 
kahvaltılarda tuzlu yoğurt yenilmesi, Hatay beslenme kültürünün özgünlüğüdür. Çökeleğe genellikle biber 
katılır. Yeşil zeytinin kırılarak tuzlu suda tatlandırılmış olanı kahvaltı masalarını süsler.

Hatay Mutfağı’nda köylerde toplu yemek yeme geleneği sürdürülmektedir. Yemekler yer sofrası şeklinde 
hazırlanır. Bir sini içerisine yerleştirilen yemekler, sininin etrafındaki minderlere bağdaş kurularak yenir. 
Toplantılarda, düğünlerde, ziyafetlerde en iyi ve sevilen yemekleri hazırlamak adettir. Sofralarda yemek 
kalıntısı bırakılmamasına özen gösterilir.

Hatay’da yemek kültürünün en önemli özelliklerinden birisi de, sofrada yaz kış taze yeşillik olmasıdır. 
Bunun yanında her mevsim taze olarak bulunabilen meyve ve sebzenin bu lezzet kültüründeki etkisi 
büyüktür. Yörenin yıl boyunca değişen çeşitli sebze türlerine sahip olması, başka bir yerde olmayan 
sebze yemeklerinin yapılmasına neden olmuştur. 
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Hatay Mutfağı’nda, otlardan ve sebzelerden taze iken yapılan yemekler dışında, bunları kurutma 
yöntemini kullanarak yeni yemekler ve lezzet vericiler olarak faydalanılmıştır. Yöre, kurutulmuş sebze ve 
meyve bakımından zengindir. Genellikle yazdan patlıcan, kabak,  biber vb. sebzeler kurutulur; buğday, 
bulgur, firik, tuzlu yoğurt, çökelek ve peynir çeşitleri kış için hazırlanıp saklanır. Ayrıca zeytinyağı, nar 
ekşisi, zeytin, turşu ve reçel çeşitleri de kış için hazırlanan diğer yiyecek ve malzemelerdendir. 

Hatay Mutfağı’nda meze diye tabir edilen salata türü yemekler de oldukça çeşitlidir. Humus, cevizli biber, 
süzme yoğurt, tarator ve abuğannuç en önemli mezelerdendir. Bu mezelerin yapımında çeşitli baharatlar 
kullanılır. Özellikle meze ve salatalarda lezzet vermesi bakımından nar ekşisi ve zeytinyağı sıklıkla kullanılır.

Hatay yemeklerinin ayırt edici diğer özelliklerinden birisi baharatlardır. Yapılan kebapların ve sulu 
yemeklerin önemli bir yer tuttuğu Hatay Mutfağı‘nda yemeklerin lezzetini baharat, acı ve ekşi belirler. 
Baharatlar hem lezzet verici hem de süsleme unsuru olarak hemen hemen her yemekte hatta kahvaltılık 
ürünlerde bile kullanılmaktadır. Kimyon, karabiber, nane, sumak, pul biber, tarçın, yenibahar, karanfil, 
çörek otu, şumra (rezene), küzbara (kişniş), zahter (kekik), habak (reyhan) gibi yerel isimleriyle bilinen 
birçok baharat kullanılmaktadır. Antakya merkezinde bulunan Uzun Çarşı’ya yolunuz düşerse bu özel 
mutfağın görsel ve çeşitlilik zenginliğini daha iyi görebilirsiniz. Salçacılar, baharatçılar, çeşit çeşit peynirciler, 
kasaplar, fırınlar, tatlıcılar, künefeciler, zeytinciler, kurutulmuş sebze satıcıları hepsi bir arada hiçbir yerde 
rastlayamayacağınız görsel bir zenginlik içerisinde birlikte satış yaparlar.

Hatay Mutfağı’nın ayırt edici diğer özelliği, zeytin üretimi fazla olduğundan zeytinyağının yoğun olarak 
kullanılmasıdır. Patlıcan-domates-zeytinyağı-sarımsak dörtlüsü çok sık kullanılır. İç yağı ve kuyruk yağı 
kullanımı yaygındır. Soğan, kıyma, et, salça ve sebzeler  su konmadan önce yağda kavrulur. Her an elde 
edilen soğan, nane, maydanoz ve biber mutfağın sembolüdür. Sebze yemekleri etli, soğanlı, domatesli, 
biberli, baharatlı ve bol salçalı pişirilir. Salçasız, acısız, baharatsız yemeklere pek ilgi gösterilmez. 

Hatay’da bulgurla yapılan yemekler oldukça fazla ve çeşitlidir. Oruk, sac oruğu, ekşi aşı ve yoğurt aşı 
Hatay Mutfağı’nın ünlü ve emek isteyen özel yemekleridir. Çiğ köfte ise bu yörede kavrulmuş kıyma ile 
birlikte yenir. Dağlarda, kırlarda, kendi kendine yetişen kömeç, zahter (kekik) ve köklerden geniş ölçüde 
yararlanılır. Anadolu’nun diğer bölgelerine göre zahterin Hatay’da tamamen farklı bir kullanımı vardır. 
İlkbahar döneminde dağlardan toplanan zahterden elde edilen yiyecekler, bu mutfağın doğal otlarla 
ilişkisinin en güzel örneğini sergilemektedir. İlk toplandığı zaman taze zahterden salata yapılmaktadır. 
Mevsimi dışında ise zeytinyağında salamura yapılarak saklanmakta veya kurutulmaktadır. Kurutulmuş 
zahter bazı çökeleklerde ve birçok yemekte kullanılmaktadır.
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Yoğurt, tek başına ya da yemek üstü şeklinde kullanıldığı gibi ayran ve cacık olarak da sofralarda yer 
alır. Bu bölgeye özgü tuzlu yoğurttan çeşitli çorbalar hazırlanır. Tuzlu yoğurt hem çorbaların, hem borani 
yemeklerinin, hem de kahvaltıların vazgeçilmezlerindendir. Yörede lezzet amaçlı sos yapılmaz. Daha çok 
yağda kavrulmuş domates sosu, yağ ve salçayla kavrulmuş soğan kullanılır. Bunlar nane ve pul biber ile 
renklendirilir. 

Hatay Mutfağı’nın önemli yiyeceklerinden birisi de dönerdir. Her köşe başında dönerci görmek mümkündür. 
Et döner ve tavuk döner bu yörede farklı olarak, özel soslu ekmek içine sarılarak yapılmaktadır. Döner için 
özel döner ve kebap ekmeği yapılmaktadır. Hatay ili genelinde, tandırda yapılan ekmek, yufka ekmeği, 
halebi ekmek, lavaş ve tırnak ekmek (pide) sıklıkla tüketilen diğer ekmek türleridir. Bu ekmekler, Hatay’ın 
dört bir yanında var olan taş fırınlarda yapılmaktadır. Yöre mutfağının zenginliğinde kasapların ve fırıncıların 
çok önemli bir yeri vardır. Birçok yiyeceğin hammaddesi kasaplar tarafından hazırlanır; yakınında bulunan 
fırına verilir. Oradan evlere gider.
 
Hatay yöresinde üretilen süt ürünleri Anadolu ile tamamen ayrışmaktadır. Dil peyniri, örgü peyniri, sünme 
peynir, çökelek gibi ürünler aroması ve üretim tekniği bakımından diğer yörelerden farklıdır. Ayrıca 
sürk (çökelek), cara (testi) peyniri ve çökeleği ile bunlardan yapılan salatalar yalnızca Hatay’a özgü 
yiyeceklerdendir. Taze çökelek üzerinde yapılan bazı işlemlerden sonra küflü çökelek (sürk) elde edilir. 
Bol baharatlı ve keskin kokusundan dolayı bolca zeytinyağı eklenerek tüketilmektedir. Ayrıca çökeleğin 
katıklı ekmeği, börekleri ve salatası yapılır. Künefelik peynir ise, sadece Hatay Mutfağı’na has bir peynir 
olup, künefe yapımında kullanılan özel bir peynirdir. 

Hataylılar tatlı yemeyi çok severler. Bu nedenle hamurdan, meyve ve sebzelerden hazırlanan çeşitli 
tatlıları vardır. Meyve ve köklerden şerbet yapmak gelenek haline gelmiştir. Hatay yöresinde meyan 
kökünden yapılan meyan şerbeti bolca tüketilmektedir. Hatay’a özgü tatlılar, son dönemlerde giderek 
yaygınlaşmaya başlayan bir ivme ile tanıtılmaktadır. Özellikle künefe ve tel kadayıfla yapılan tatlılar oldukça 
tercih edilmektedir. Ayrıca kabak tatlısı, ceviz tatlısı, taş kadayıfı, kömbe, kerebiç, peynirli irmik helvası 
isimleriyle anılan pasta ve tatlılar da Hatay Mutfağı’nda önemli bir yere sahiptir.
Bütün bu özelliklerden dolayı Hatay’ın yemek kültürünü başka bir yerde görmek mümkün değildir.

Hatay’ın 600 çeşit yemeği içerisinden, bu kitabımızda 
en çok bilinen ve merak edilen özgün lezzetleri
ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.

          Hüsnü IŞIKGÖR 
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Lütfen 
QR Kodu 
Tarayınız
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MALZEMELER
Çorba için:
-2 tane kuru soğan
-2 tane patlıcan ya da havuç
-Yarım kg domates
-3 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvıyağ
-1 yemek kaşığı un
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 tatlı kaşığı şeker
-5 bardak su
-1 yemek kaşığı kuru nane
-1 yemek kaşığı tuz
Köfteler için:
-300 gr köftelik bulgur
-300 gr köftelik et
-100 gr iç yağ
-1 yemek kaşığı un
-Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz içi
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı kimyon
-2 tane rendelenmiş soğan
-1 tatlı kaşığı kuru nane, toz biber ve tuz

Köftenin Yapılışı:
Bulguru ılık su ile ıslatın ve açılıncaya kadar 1,5-2 saat bekletin. Bulgurun içine 2 defa 
çekilmiş et, biber salçası, 1 tane rendelenmiş soğan, kimyon, un ve tuz ekleyerek yoğurun. 
Sonra harcı et kıyma makinesinde iki defa çekin. Köftenin içi için başka bir kapta iç yağı 
eritin, içine biraz kıyma ve diğer rendelenmiş soğanı ekleyerek kavurun. Ceviz içi, nane ve 
toz biber katın. Ateşten alıp soğumaya bırakın. Hazırladığınız bulgur harcından pinpon topu 
büyüklüğünde parçalar yuvarlayıp, içini hafif oyarak içine biraz köfte içi harcından koyun ve 
ağzını iyice kapatın. 

Çorbanın Yapılışı:
Başka bir tencereye yağı koyarak doğranmış olan soğan ve sarımsağı yağda çevirin, üze-
rine küp şeklinde kesilmiş patlıcanları koyarak karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyarak 
doğrayın ve üzerine ekleyin. Unu bir bardak suyun içinde eritin ve tencereye dökün. Sonra  
salçayı, nar ekşisini, şekeri, tuzu ve 5 bardak suyu ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra hazır-
ladığınız köfteleri birer birer çorbaya katarak 15-20 dakika daha pişirin. Ateşten indirmeye 
yakın kuru naneyi içine katın ve sıcak servis yapın.

EKŞİ AŞI
HAZIRLANMA

SÜRESİ
2-3 SAAT

PİŞME 
SÜRESİ

30-40 dk.

PORSİYON
6 KİŞİLİK

Bu çorba genelde oruğun yanında tamamlayıcı bir yemektir.
Şefin Önerisi !

Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-100 gr pirinç
-5 çorba kaşığı tuzlu yoğurt
-1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvıyağ
-1 yemek kaşığı kuru nane
-6 su bardağı su

Köfteler için:
Ekşi Aşı köftesiyle aynıdır.

Yapılışı: 
Köfteleri ekşi aşı köftesi gibi hazırlayın. Ardından ayıklayıp yıkadığınız pirinci suda açılıncaya 
kadar kaynatarak tuzlu yoğurdu ilave edin. 20 dakika sonra köfteleri çorbanın içine katın 
ve 20 dakika daha pişirin. Tavada yağı kızdırıp nane ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirin. 
Sıcak olarak servis yapın. 
Not: İçine haşlanmış nohut koyarak da yapabilirsiniz.

YOĞURT AŞI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2 SAAT

40-50 dk.

6 KİŞİLİK
Şefin Önerisi ! Bu çorba genelde oruğun yanında tamamlayıcı bir 
yemektir.
           

Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-Yarım kg dövmelik buğday
-Yeteri kadar su
-1 kg yoğurt
-Tuz

Yapılışı: 
Bir tencerede dövmelik buğday ile suyu beraber ateşe koyun ve tuzunu ayarlayın. Kay-
nayınca kısık ateşte pişirin. Buğdayın iyice açılması gerekir. Buğdayı soğuması için bekle-
tin. Soğuyan buğdayın içine yoğurdu katarak iyice karıştırın. Ardından biraz su ekleyerek 
buzdolabında soğutun. 

DÖVME BUĞDAY ÇORBASI
(MÜTEBLE)

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

10 dk.

1-1,5 SAAT

6 KİŞİLİK
Şefin Önerisi ! Yaz aylarında soğuk olarak yenir. Eklenen su miktarı kişiden
kişiye değişebilir. Su katmadan da yenebilir.

Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-30-35 tane mantı
-7 bardak su
-200 gr tuzlu yoğurt
-Yarım su bardağı pirinç
-2 yemek kaşığı sıvıyağ
-Kuru nane, tuz
-Pul biber
 Malzemeler (Mantı İçin):
-300-400 gr un
-100 gr kıyma
-1 küçük soğan
-Karabiber, tuz

Yapılışı: 
Unu eleyin ve su ekleyerek kulak memesi kıvamında hamur hazırlayın. Bir tavada kıymayı 
kavurun. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin. Birkaç dakika pişirip tuz ve karabiberi 
ekleyin. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparın ve elinizle ya da oklava yardımıyla 
açarak inceltin. Hamurun içine kıyma koyarak üçgen şeklinde kapatın ve iki ucunu yapıştırıp 
şapka haline getirin. Bir tencerede su ve pirinci kaynatarak, içine tuzlu yoğurdu ekleyin.  
Ardından mantıları içine atarak, tuzunu ayarlayın ve 10-12 dakika kadar pişirin. Tavada yağı 
kızdırıp pul biber ve naneyi hafif yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.

ŞİŞ BÖREK ÇORBASI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

20-30 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kaytaz böreğinin yanında yapılması önerilir.Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-1 su bardağı pirinç
-250 gr tuzlu yoğurt
-6 bardak su
-2 yemek kaşığı sıvıyağ ya da tereyağı
-Kuru nane  

Yapılışı: 
Bir tencerede su ve pirinci beraber kaynatın. Pirinçler açıldıktan sonra tuzlu yoğurdu ve yağı 
ekleyerek özdeşleşene kadar pişirin. Ateşten indirmeye yakın üzerine kuru nane gezdirin. 

TUZLU YOĞURT ÇORBASI
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

10 dk.

30-40 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Tavada bir miktar yağı kızdırıp naneyi içine atarsanız ve 
çorbanın üzerine dökerseniz çorba daha lezzetli olur.

Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-8-10 tane arpacık soğan
-250 gr kuşbaşı et
-200 gr tuzlu yoğurt
-4-5 diş sarımsak
-1 tatlı kaşığı kuru nane
-2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvıyağ
-3 su bardağı su

Yapılışı: 
Kuşbaşı etleri haşlayın. Soğanları soyun, hafifçe haşlayın ve suyunu dökün. Bir tence-
rede yağı eriterek doğradığınız sarımsakları yağda hafifçe çevirin. Üzerine soğanları ve 
haşladığınız eti suyu ile birlikte ilave edin. Tuzlu yoğurdu biraz suda eriterek tencereye ekle-
yin. Son olarak kuru naneyi katarak tuzunu ayarlayın (Tuzlu yoğurt yoğun tuz içermektedir. 
Bu nedenle tuz ayarına dikkat etmelisiniz). Soğanlar tuzlu yoğurdu çekinceye kadar pişirin. 

KUMBURSİYE

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

30-40 dk.

4-6 KİŞİLİK

Ç
O

RB
AL

AR

Şefin Önerisi ! Yoğun olmasını isterseniz içine patates koyabilirsiniz. Şeh-
riyeli bulgur pilavının yanına çok yakışır.
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MALZEMELER
-350 gr yağsız köftelik et
-5 su bardağı su
-2 yemek kaşığı salça 
-1 çay bardağı pirinç
-2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvıyağ 
-Tuz
-Karabiber 
-Birkaç dal maydanoz

Yapılışı:
Yağsız köftelik eti robotta çekerek kıvamlı hale getirin. Eti tuz ve karabiber ile iyice yoğurun. 
1 yemek kaşığı salçayı hafif sulandırın.  Etten fındık büyüklüğünde parçalar koparıp salçalı 
su ile ıslattığınız avuç içinizde yuvarlayın. Et köfteleri bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağında 
kızartın. Başka bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip 
bir süre kavurun. Üzerine 5 su bardağı su dökerek tuzunu ve karabiberini ayarlayın. 1 çay 
bardağı pirinci ve et köftelerini ilave edip pirinç açılıncaya kadar pişirin. Kıyılmış maydanozla 
süsleyebilirsiniz. 

AYA KÖFTELİ ÇORBA
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

30-40 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kaytaz böreği ve külçenin yanında yapılması önerilir.

Ç
O

RB
AL

AR
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MALZEMELER
-300 gr nohut
-1 su bardağı tahin
-2 tane limon
-1-2 diş sarımsak
-Tuz, kimyon, pul biber
-Domates, turşu
-Maydanoz
-Zeytinyağı
 Tereyağlı için:
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı çam fıstığı

Yapılışı: 
Bir gün önceden ıslattığınız nohutları bir tencerede iyi pişene kadar haşlayın. Suyunu süze-
rek süzgeçten 2-3 defa geçirin ve iyice ezin. İçine dövülmüş sarımsak, limon, tahin ve tuz 
katarak püre olana kadar iyice karıştırın. Bunu da açık bir tabağa yayın. Üzerine kimyon 
ve pul biber serpin. Doğranmış olan domates, turşu ve maydanozla süsleyerek zeytinyağı 
gezdirin. 
Tereyağlı yapmak için; bir tavada erittiğiniz tereyağında çam fıstıklarını kavurarak tabağa 
yaydığınız humusun üzerine döküp sıcak servis yapabilirsiniz.

HUMUS (ZEYTİNYAĞLI – TEREYAĞLI)

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

1 SAAT

4 KİŞİLİK

M
EZ

EL
ER

Zeytinyağlı Humus

Şefin Önerisi ! Süslemek için mevsimine göre turp, salatalık, zeytin 
vb. malzemeler kulanabilirsiniz.
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MALZEMELER
-2 kaşık biber salçası (acı veya tatlı)
-1 tane domates
-1 tane kuru soğan
-Fesleğen (habak)
-Zeytinyağı

Yapılışı: 
Soğan ve domatesleri ince ince doğrayarak salçanın içine karıştırın. Zeytinyağı ve fesleğeni 
de ekleyerek servis edin. 

ZENGİN (EZME)

Şefin Önerisi ! Kızartmaların yanına çok yakışır.

M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

15-20 dk.

4 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-200 gr ceviz içi
-4 tane nohut mayalı kuru kake ya da 100 
gr galeta unu
-8 tane kurutulmuş kırmızı biber (Kuru 
biber yoksa 2 yemek kaşığı biber salçası)
-1 küçük kuru soğan
-1 çay kaşığı kimyon
-Tuz

Yapılışı: 
Kurutulmuş biberleri 15 dakika sıcak suda bekletin. Damarlarını ayıklayın ve suyunun 
süzülmesini bekleyin. Kuru kakeleri iyice ezin. Sonra süzülen biber, kuru kake (galeta unu), 
ceviz, soğan, kimyon ve tuzu harmanlayarak et kıyma makinesinde macun kıvamında ola-
cak şekilde çekin. Bir tabağa yayın.  İsteğe göre üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi gezdire-
bilirsiniz.

CEVİZLİ BİBER (MUHAMMARA)

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

M
EZ

EL
ER

Tereyağlı Humus

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

4 KİŞİLİK

Şefin Önerisi ! Öccenin yanında çok iyi gider. Kuru biber yoksa biber 
salçası kullanabilirsiniz.
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MALZEMELER
-3 tane orta boy patlıcan
-5 tane biber (tercihe göre yeşil ya da 
kırmızı, acı veya tatlı biber)
-3 tane orta boy domates
-Zeytinyağı
-Nar ekşisi 
-Tuz

Yapılışı: 
Patlıcanı, biberi ve domatesi fırında, mangalda ya da bir tavada közleyin. Kabuklarını 
soyarak bir çatal ya da bir bıçak yardımıyla ezin. İçine tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ekleyip 
karıştırın. İsteğe göre içine 2-3 diş sarımsağı döverek katabilirsiniz.

ABUĞANNUÇ (PATLICAN SALATASI) 

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

40 dk.

4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Patlıcan ve biberleri tamamen soymadan ezerseniz daha 
lezzetli olur.

M
EZ

EL
ER
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MALZEMELER
-1 çay bardağı tahin
-100 gr süzme yoğurt
-1 su bardağı ceviz içi
-1 küçük bağ maydanoz

Yapılışı: 
Ceviz içi ve maydanozları ince ince kıyarak tahinle karıştırın. Süzme yoğurdu da içine 
karıştırdıktan sonra servise hazır hale gelir. İstenirse içine birkaç damla limon suyu da ekle-
nebilir.

TARATOR

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

Şefin Önerisi ! Balık yemeklerinin yanına yakışır.M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

4 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-2 adet patlıcan
-100 gr süzme yoğurt
-100 gr küçük doğranmış yağsız et
-2 diş sarımsak
-Karabiber
-Tuz

Yapılışı: 
Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyarak küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları 
ezerek süzme yoğurda ekleyin ve patlıcanla karıştırın. Tavada eti kavurun, kavrulan ete 
karabiber ve tuz serpin. Hazırladığınız karışımı servis tabağına yayın. Ortasına kavrulan etleri 
yerleştirerek sıcak servis yapın. İsterseniz etrafını biber, maydanoz vb. ile süsleyebilirsiniz.

ALİ NAZİK
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30-40 dk.

40-50 dk.

4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Süzme yoğurt yoksa katı yoğurt kullanabilirsiniz.

M
EZ

EL
ER
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MALZEMELER
-Yarım kg kuru bakla
-5 diş sarımsak
-1 tane limon
-1 çay bardağı tahin
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 şeker kaşığı toz biber ve kimyon
-Birkaç yaprak maydanoz

Yapılışı: 
Kuru baklayı bir gün önceden ıslatın. Kabuklarını ayıkladıktan sonra haşlayın. Yumuşayan 
baklaları iyice ezin. İçine tahin, limon suyu ve dövülmüş sarımsakları ekleyerek karıştırın. 
Baklayı bir tabağa koyun. Üzerine toz biber ve kimyon serpin. Ardından zeytinyağını ve 
kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapın.

BAKLA EZMESİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

1 SAAT

4 KİŞİLİK

M
EZ

EL
ER

Şefin Önerisi ! Kıvamının çok yoğun olmasını istemiyorsanız içine ılık su 
ekleyebilirsiniz. Yanına turşu, turp ve yeşillik çok yakışır.
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MALZEMELER
-3 tane kemer patlıcan
-2 diş sarımsak 
-200 gr süzme yoğurt veya katı yoğurt
-Zeytinyağı 
-Kuru nane 
-Toz biber
-Tuz

Yapılışı: 
Patlıcanları fırında ya da tavada közleyin. Kabuklarını ayıklayıp çatal veya bıçak yardımıyla 
ezin. Ezilmiş patlıcan ve sarımsağı tuzlayarak yoğurtla karıştırın ve çukur bir tabağa dökün. 
Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Üzerine naneyi ve toz biberi atıp ateşten indirin, patlıcanın 
üzerine gezdirerek servis yapın. 

PATLICAN YOĞURTLAMA
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

20-30 dk.

40 dk.

4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Yağ ve baharatlar çiğ olarak eklenebilir. Zeytinyağında 
kıyma kavurup yanında yenebilir.

M
EZ

EL
ER
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MALZEMELER
-1 kg yoğurt
-Bezden yapılmış torbaYapılışı: 

Yoğurdu bez torbanın içine dökün ve ağzını kapatın. Torbayı bir yere bağlayarak suyunun 
süzülmesini bekleyin.  4-5 saat sonra torbadan çıkarıp servis edin.

SÜZME YOĞURT

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

Şefin Önerisi ! Genelde kebapların yanında önerilir.M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

4-5 SAAT

4 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-4-5 tane taze kırmızı biber 
-1 diş sarımsak
-100 gr süzme yoğurt
-Tuz 

Yapılışı: 
Biberleri közleyerek soyun. Çekirdeklerini ayıklayarak bir bıçak yardımıyla doğrayın. Sarım-
sağı ezin. Süzme yoğurdun içine biberi ve sarımsağı katın. Tuz ilave ederek karıştırın ve 
servis yapın.

BİBER YOĞURTLAMA
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

30 dk.

4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kebapların yanında yenmesi önerilir. Acı biberle daha lez-
zetlidir.

M
EZ

EL
ER
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MALZEMELER
-1 tane çökelek (sürk)
-2 tane domates
-2 tane biber (yeşil ya da kırmızı)
-1 tane kuru soğan
-Zeytinyağı 
-Tuz
-Maydanoz

Yapılışı: 
Çökeleği, soğanı ve biberleri ince ince doğrayarak karıştırın. Domatesleri ve maydanozu 
doğrayarak üzerine ekleyin. Tuz ve zeytinyağını da ilave ederek hepsini karıştırarak servis 
edin. İsteğe göre içine salatalık eklenebilir.
Not: Aynı malzemelerle taze çökelek veya küflü çökelek kullanarak da salatayı yapabilir-
siniz.

ÇÖKELEK(SÜRK) SALATASI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

Şefin Önerisi ! Üzerine kuru nane ya da çörekotu serpebilirsiniz.M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

20 dk.

4 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-1 demet roka
-2 diş sarımsak
-Nar ekşisi 
-Zeytinyağı
-Tuz

Yapılışı: 
Rokayı ayıklayıp iyice yıkadıktan sonra doğrayın.  Sarımsağı doğrayarak ekleyin. Üzerine 
zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini de ekleyip karıştırın. 
Not: 1 tane domates doğrayıp içine katabilirsiniz. Ya da üzerini domatesle süsleyebilirsiniz.

ROKA SALATASI

Şefin Önerisi ! Balık yemekleri ile çok uyumludur.

M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

20 dk.

4 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-1 su bardağı tatlandırılmış kırma yeşil 
zeytin
-2 tane taze soğan
-1 tane domates
-1 tane kırmızı biber
-Nar ekşisi
-Zeytinyağı
-Birkaç yaprak maydanoz
-Tuz

Yapılışı: 
Domates, soğan, biber ve maydanozları doğrayın. Çekirdekleri ayıklanmış zeytinlerin üze-
rine ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini de katın. İsteğe göre tuz serpin. Hepsini karıştırarak 
servis yapın. 

YEŞİL ZEYTİN SALATASI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

20 dk.

4 KİŞİLİK

Şefin Önerisi ! İsteğe göre hafif pul biber veya biber salçası katarak sala-
tayı yapabilirsiniz.



 31

MALZEMELER
-100 gr zahter (taze kekik)
-Yarım bağ taze soğan
-Yarım bağ maydanoz
-Nar ekşisi 
-Zeytinyağı 
-Tuz
-Toz biber

Yapılışı: 
Zahteri iyice ayıklayın. Sadece taze yapraklarını alın ve yıkayın. Doğradıktan sonra tuzla 
ovun ve yine yıkayın. Soğanı doğrayın ve zahterle iyice karıştırın. Üzerine kıyılmış may-
danoz, nar ekşisi, zeytinyağı ve toz biberi ekleyerek karıştırın ve servis yapın.

ZAHTER (KEKİK) SALATASI

M
EZ

EL
ER

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Orijinalinde olmamasına rağmen isteğe göre içine az mik-
tarda domates doğrayabilirsiniz. Taze soğan yoksa kuru soğan kullanabilir-
siniz.
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MALZEMELER
-1 kg orta yağlı kıyma
-3 tane kırmızı veya yeşil biber
-1 demet maydanoz
-1 tane küçük soğan
-3 diş sarımsak
-Karabiber ve tuz
Üzeri için:
-2-3 tane domates
-2-3 tane biber 
-1-2 yemek kaşığı domates salçası
-1 bardak su

Yapılışı: 
Maydanoz, biber, sarımsak ve soğanı beraber çok ince kıyın. Kıymayı biraz karabiber ve tuz 
ilave ederek iyice yoğurun. Hazırladığınız eti yayvan bir tepsinin içine (genelde bakır tepsi 
kullanılır)  bir parmak kalınlığında açın. Domatesleri dörder parçaya bölerek biberlerle bera-
ber üzerine koyun. Son olarak 1 bardak suda salçayı eriterek üzerine gezdirin. Taş fırında ya 
da ev fırınında 30-40 dakika pişirerek sıcak servis yapın.
Tepsi kebabının zerzevatlısı da yapılmaktadır. Diğerinden farkı; 3 adet kuru soğan ve 3 adet 
kırmızı biber piyaz şeklinde doğranarak tepsiye yayılır. Hazırlanan kıyma sebzelerin üzerini 
kaplayacak şekilde tepsiye açılarak pişirilir. 
Not: İsterseniz üzerine veya etrafına dilimlenmiş patates ve soğan da koyabilirsiniz.

TEPSİ (SİNİ) KEBABI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

40-50 dk.

6 KİŞİLİK

ET
Lİ

 Y
EM

EK
LE

R

Şefin Önerisi ! Tepsinin kenarlarına patates dilimleyip koyarsanız tepsi 
kebabı daha lezzetli olur. Üzerine soğan eklenebilir.
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MALZEMELER
-Yarım kilo kıyma (koyun kıyması tercih 
edilir)
-1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvıyağ
-3 tane soğan
-5-6 tane taze kırmızı biber
-3-4 tane domates
-1 yemek kaşığı domates salçası
-Yarım bağ maydanoz
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Koyun etini yağsız ve susuz kısık ateşte pişirin. Bir tavada tereyağını eritin ve kıymanın 
üzerine ilave edin. Pişirmeye devam ederken ince doğradığınız soğanları ve biberleri ekle- 
yerek öldürün. Domatesleri soyun ve ince doğrayarak üzerine ekleyin. Domatesler iyice 
pişip suyunu bırakınca salça, biraz karabiber ve tuz ekleyerek karıştırın ve özdeşleşene 
kadar pişirin. Ateşten alıp bir tabağa dökün. Maydanozları kıyın ve üzerini süsleyerek sıcak 
servis yapın.

ARAP KEBABI
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

20 dk.

1 SAAT

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Çiğ köfte ve patatesli köftenin yanında çok 
uyumlu bir yemektir. 

ET
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MALZEMELER
-100 gr kıyma ya da kuşbaşı 
-25 gr kuyruk yağı
-Çeyrek bağ maydanoz
-Karabiber ve tuz
 Zerzevatı için:
-1 tane kuru soğan
-Çeyrek bağ maydanoz
-2 tatlı kaşığı sumak
-1 çay kaşığı toz biber ve tuz
-1 tane kebap ekmeği (lavaş ekmeği)

Yapılışı: 
Kuzu etini kuyruk yağıyla beraber bir satır yardımıyla kıyma haline getirin. İçine maydanozu 
ekleyerek kıymaya devam edin. Ardından karabiber ve tuz ilave ederek karıştırın. (Kuşbaşı 
kebabında bu işlemler yapılmadan etler şişlere dizilir). Kıymanın yumuşaması için birkaç 
saat dinlenmeye bırakın. Dinlenmiş kıymayı enli şişlere avuç yardımıyla sarın. Mangalda 
kömür ateşinde pişirin.
Zerzevatın hazırlanışı: 
Soğanları piyaz şeklinde doğrayın. Üzerine sumak, toz biber, maydanoz ve tuz ekleyerek 
karıştırın. Hazırladığınız zerzevatı bir servis tabağına koyun. Pişen etleri üstüne dizin. Kebap 
ekmeği, közlenmiş biber ve domates ile servis yapın. 

ANTAKYA KIYMA KEBABI 
                        VE KUŞBAŞI KEBABI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

20 dk.

1 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Kuzu eti kullanılması önerilir. Ekmeği salça ile soslar-
sanız daha lezzetli olur.
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ANTAKYA KIYMA KEBABI 
                        VE KUŞBAŞI KEBABI

MALZEMELER
-200 gr kıyma
-1 tane kırmızı biber
-1 demet maydanoz
-1-2 diş sarımsak
-Karabiber ve tuz
-1 tane lavaş ekmek
- Çok az domates salçası
 Üzeri için:
-1 domates
-1 biber 

Yapılışı: 
Maydanoz, sarımsak ve biberi ayıklayarak çok ince kıyın. İçine biraz karabiber ve tuz katın. 
Kıymayı da ekleyerek iyice yoğurun. Sonra da yağlı kağıdın üzerine az miktarda domates 
salçası sürün. 2 cm kalınlığında yuvarlak bir şekilde açarak üzerine dörde bölünmüş do-
mates ve tüm biberi koyarak (1 tane soğan ekleyebilirsiniz) çarşı fırınında 15-20 dakika 
pişirin. Pişen eti lavaş ekmek içine sararak servis yapın. 

KAĞIT KEBABI
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

20 dk.

1 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kaburga eti kullanılması önerilir. Etin bir kere çekilmiş 
olması kebabın daha lezzetli olmasını sağlar.

ET
Lİ

 Y
EM

EK
LE

R



 36

MALZEMELER
-1 kg kemikli kol eti
-10 su bardağı su
-4 su bardağı aşurelik buğday (dövme)
-1,5 yemek kaşığı kimyon
-1 yemek kaşığı tuz
-150 gr kuyruk yağı

Yapılışı: 
Buğdayı suda bir gece bekletin. Kemikli kol etini birkaç parçaya ayırıp büyük bir bakır 
tenceredeki suyun içinde temizleninceye kadar suyunu birkaç defa değiştirin. Daha sonra 
10 bardak su ile kemikli eti kaynatın. Kaynamaya başlayınca üzerine dövmelik buğdayı atın 
ve ateşi kısın. Et kemiklerinden ayrılıncaya kadar yaklaşık 2 saat kadar karıştırarak pişirin. 
Et ve buğday pişince kemikleri etlerinden ayırın. Tuz ve 1 yemek kaşığı kimyonu da katıp 
kısık ateşte büyük bir tahta kaşık yardımıyla, et ve buğday iyice karışana kadar ezerek ve  
karıştırarak pişirmeye devam edin. Herise püre kıvamına gelince pişmiş demektir. Bir tava-
da doğradığınız kuyruk yağlarını eritin. İçine kalan kimyonu katın. Heriseyi bir tabağa alıp 
üzerine yağı gezdirerek sıcak servis yapın. 

HERİSE (KEŞKEK)

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

3-4 SAAT

6-8 KİŞİLİK

ET
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Şefin Önerisi ! Bu yemeğe lezzetini veren bakır kazanda tahta kaşıkla 
ezilerek iyice karıştırılmasıdır.
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HERİSE (KEŞKEK)

MALZEMELER
-Yarım kg incik
-Yarım kg dövme buğday
-1 tane kuru soğan
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı kimyon
-1 yemek kaşığı toz biber ya da biber 
salçası
-1 yemek kaşığı tuz
-150 gr ceviz içi

Yapılışı: 
Buğdayı bir kaba koyup üzerini örtecek kadar su ekleyin ve bir gece bekletin. Ertesi gün 
süzerek yıkayın. Tencereye alın, üzerine eti, kıyılmış soğanı, kimyonu,  toz biberi, tuzu ekle-
yerek et dağılana kadar 1-1,5 saat kadar pişirin. Piştikten sonra tahta bir kaşıkla et ve buğ-
day özdeşleşip püre haline gelene kadar karıştırarak dövün. Bir tavada tereyağını eriterek 
kızdırın. Ceviz içini doğrayın ve yağın içine katarak, üzerine kimyon ekleyin. Aşiri bir servis 
tabağına yayın. Üzerine yağ ve cevizi gezdirerek sıcak servis yapın.

AŞİR (AŞUR)
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

3-4 SAAT

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Et olmadığı takdirde tavuk eti kulanılabilir. İstenirse içine 
bir bardak haşlanmış nohut ekleyebilirsiniz.

ET
Lİ

 Y
EM

EK
LE

R



 38

MALZEMELER
-500 gr köftelik et
-1 su bardağı galeta unu ya da 3-4 tane 
kuru kake
-3 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı sirke
-1 yemek kaşığı domates salçası
-100 gr Antep fıstığı içi
-1 yumurta
-3 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı kimyon ve tuz
-Kızartmak için sıvıyağ

Yapılışı: 
Fıstık içini suda bekleterek ya da haşlayarak soyun. Sarımsağı dövün. Galeta ununu (kuru 
kake ile yapacaksanız iyice ezin) etin üzerine katın. İyice çekilmiş etin içine karabiber, yu-
murta, tuz, sarımsak, tereyağı ve doğranmış fıstığı da ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız 
harcı 3 veya 4 parçaya bölün. Her birini rulo yapın. Tavada sıvıyağı kızdırın ve ruloları içinde 
kızartın. Başka bir tencereye salça, su ve sirkeyi koyarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca 
ruloları içine koyarak 20-25 dakika kadar pişirin.  Ardından tencereden alıp dilimleyerek 
servis yapın.

MORTADELLA

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

30-40 dk.

6 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Servis ederken üzerine yemeğin salçalı sosundan 
dökmelisiniz. Yanına pilav yakışır.
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MALZEMELER
-400 gr kuşbaşı et
-2 tane patates
-2-3 tane soğan
-2-3 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvıyağ
-400 gr taze ya da süzme yoğurt
-Tırnak ekmek
-Karabiber ve tuz

Yapılışı:
Kuşbaşı eti bol suda iyice haşlayın. Et haşlanırken bir tencereye yağı koyun. Haşlanan 
etleri yağda hafif kavurun. Patatesleri soyun ve kuşbaşı doğrayarak yağda çevirin. Ardın-
dan soğanları da kuşbaşı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine haşladığınız etin suyunu ilave 
edin. Sonra tuz, karabiber de ekleyerek özdeşleşinceye kadar pişirin.  Sarımsakları ezerek 
yoğurda katın. Bir tabağa küp dilimlenmiş ekmekleri dizin. Üzerlerine yemeğin suyundan 
gezdirin. Ardından yemeğin tanelerinden iyice yayın. En üste de sarımsaklı yoğurt dökerek 
servis yapın. 

TİRİT
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

1 SAAT

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! İsterseniz az miktarda domates salçası ekleyebilirsiniz.
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MALZEMELER
-250 gr küçük doğranmış kuşbaşı et 
-1 tane soğan
-5 diş sarımsak
-2 tane yeşil veya kırmızı biber
-2 tane domates
-3 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1 bardak su
-Karabiber
-Tuz
-Kuru kekik

Yapılışı:
Domates, biber, sarımsak ve soğanları küp doğrayın (halka şeklinde de kesilebilir). Bir kapta 
et, karabiber, kekik ve tuzu elinizle karıştırın. Sonra diğer tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. 
Karışımı güveç kabına dökün. Isıtılmış fırında suyunu çekene kadar pişirerek sıcak servis 
yapın.

BELEN TAVA

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

30-40 dk.

3-4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Susamlı pide ekmeği ile yemeniz önerilir.ET
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BELEN TAVA

MALZEMELER
-5 tane kemer patlıcan
-Yarım kg kuşbaşı et
-4 bardak su
-2 su bardağı pirinç
-3 yemek kaşığı tereyağı
-200 gr çam fıstığı
-Karabiber
-Yenibahar
-Tuz
-Kızartmak için sıvıyağ 

Yapılışı: Patlıcanları alacalı soyun. Boyuna şerit halinde dilimleyip tuzlayın. Bir tavada 
sıvıyağı kızdırarak patlıcanları kızartın. Patlıcanlar kızarırken başka bir tavada eti susuz pişi-
rin. Kızarttığınız patlıcanların bir kısmını tencereye dizin. Kalanları dışarı taşacak şekilde ke-
narlara dizin. Tencerenin tabanına kuşbaşı etleri yayın. Pirinci yıkayın üzerine ekleyin. Tuz, 2 
kaşık tereyağı, baharat ve suyu ilave ederek, üzerini dışarı taşan patlıcanlarla kapatın. Kısık 
ateşte 20 dakika kadar pişirerek ateşten alıp dinlendirin. Geniş bir servis tabağına dikkatlice 
ters çevirin. 1 kaşık tereyağında çam fıstıklarını kızartarak üzerine dökün ve servis yapın.

MAKLUBE
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

30 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Dilimlediğiniz patlıcanları tuzlayıp biraz bekletirseniz
acılığı gider.
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MALZEMELER
-1 adet bütün tavuk
-Zeytinyağı
-Yeteri kadar ayar tuzu (turşu tuzu)

Yapılışı:
Tüm tavuğu iyice temizleyin ve yıkayın. Zeytinyağı ile her tarafını yağlayın. Geniş bir tep-
si içerisine ayar tuzu denilen kalın tuzdan iki parmak kalınlığında yayarak, tavuğu üzerine 
koyun. Tavuğun üzerini tam kapatacak şekilde ayar tuzu ile kaplayın. Çarşı fırınında 2-3 saat 
kadar pişirin. Piştikten sonra tuzu kırarak tavuğu çıkarın. Yanında firikli aş ile servis yapın. 

TUZDA TAVUK

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

2-3 SAAT

6 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Tuzu ıslatırsanız tavuğu daha kolay ve iyi kaplarsınız.
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MALZEMELER
-Kemiksiz göğüs veya but
-Kebap (Döner) ekmeği 
-Salatalık turşusu
-Patates kızartması
-Mayonez
-Pul biber
-Biber salçası (acı veya tatlı)
-Sıvı yağ
 

Sosun hazırlanışı:
Acı veya tatlı biber salçası, pul biber ve sıvı yağı karıştırarak sosu hazırlayabilirsiniz.

Yapılışı:
Döner şişine geçirilen tavuk etini piştiğinde yaprak şeklinde kesin. Ekmeğe biber salçasını 
sürerek sacda veya dönerin piştiği ateşte hafif kızartın. İçine tavuk, salatalık turşusu, pa-
tates kızartması, hazırladığınız sos ve mayonezi ekleyerek dürüm şekli verin. Yanına yeşillik, 
acı biber ve salatalık turşusu yakışır.

ANTAKYA TAVUK DÖNERİ
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15 dk.

30 dk.

1 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! İsterseniz ekmeği soslamadan döneri hazırlayabilirsiniz.
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MALZEMELER
-1 kg ıspanak
-250 gr incik (kıyma ya da kuşbaşı)
-6 çorba kaşığı tuzlu yoğurt
-1 çay bardağı haşlanmış nohut
-1 baş soğan
-1 baş sarımsak
-1 yemek kaşığı kuru nane
-2 tane baş biber (kuru kırmızı biber)
-2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvıyağ

Yapılışı: 
Ispanakları ayıklayıp temizleyin ve doğrayın. Bir tencerede eti susuz pişirin. Sonra yağı ek-
leyip eti kavurun. Soğan ve sarımsakları doğrayarak ete ekleyin ve kavurmaya devam edin. 
Ispanakları da ekleyin. Ispanaklar kendini bıraktıktan sonra nohut, nane ve tuzlu yoğurdu 
ekleyin. Üzerini örtecek kadar su ilave edin ve tencerenin kapağını açık bırakarak pişirin. 
Baş biberleri sıcak suda yumuşatıp pişmeye yakın boraninin üzerine ekleyin. Malzemeler 
özdeşleşinceye kadar pişirerek sıcak servis yapın. 

ISPANAK BORANİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

40 dk.

6 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Boraniyi  tencerenin kapağını kapatmadan pişirmelisiniz.
Patatesli köfte ya da pilavla servis etmeniz önerilir.
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ISPANAK BORANİ

MALZEMELER
-1,5 kg kış kabağı
-Yarım kg parça et (kuşbaşı da olabilir)
-1 çay bardağı haşlanmış nohut
-Yarım kg tuzlu yoğurt
-1 tane iri soğan
-1 baş sarımsak
-3 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvıyağ
-2-3 tane kuru kırmızı biber (baş biber)
-1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı: 
Kabakları soyup temizleyin ve kuşbaşı şeklinde doğrayın. Bir tencerede eti haşlayın. Başka 
bir tencerede soğan ve sarımsakları doğrayarak yağda çevirin. Kabakları da ekleyin ve su 
ilavesiyle kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine haşlanmış nohut ve eti koyun. 
Haşlama suyunda tuzlu yoğurdu eriterek kabağın üzerine ekleyin. Kuru naneyi de içine 
katarak hafif karıştırın. Malzemeler özdeşleşinceye kadar pişirin. Pişmeye yakın kuru biber-
leri ayıklayın, sıcak suda yumuşatıp boraninin üzerine ekleyin ve sıcak servis yapın.

KABAK BORANİ
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

1 SAAT

6 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Yanına mutlaka pilav ya da çiğ köfte ile servis etmeniz öne-
rilir.                             
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MALZEMELER
-1 kg bal kabağı                                                                   
-3 tane kuru soğan                                                           
-3 tane kırmızı biber                                                                        
-6 diş sarımsak                                                                        
-1 çay bardağı haşlanmış nohut 
-1 çay bardağı yeşil mercimek (az haşlanmış)
-Yarım su bardağı zeytinyağı
-1 su bardağı su
-1 yemek kaşığı nar ekşisi
-Yarım yemek kaşığı domates salçası
-Kuru nane
-Tuz

Yapılışı:  
Bal kabağını soyarak iri küpler halinde doğrayın. Soğanları ve biberleri piyazlık doğrayın. 
Sarımsakları ayıklayıp küçük parçalara bölün.  Haşlanmış nohutu ve mercimeği katarak 
tümünü bir tencerede zeytinyağı ile harmanlayın. Üzerine nar ekşisi, domates salçası 
ve suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Ateşten indirmeden önce kuru nane serpin.

ADESİYE

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

40 dk.

6-8 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Yemek pişerken kabakların dağılmaması için 
karıştırılmamalıdır.
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ADESİYE

MALZEMELER
-750 gr patlıcan
-3 tane soğan
-3 tane kırmızı biber
-3-4 tane domates
-6 diş sarımsak
-1 çay bardağı zeytinyağı
-3 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
-Birkaç yaprak maydanoz ve tuz

Yapılışı: 
Patlıcanları alacalı soyarak baş kısımları ayrılmayacak şekilde dilimleyin. Sonra da güneşte 
bir süre bekletin. Bu arada bir kabın içinde soğan ve biberleri piyaz şekilde doğrayın. Do-
mates ve sarımsakların kabuklarını soyarak doğrayın. Üzerlerine mercimek ve nar ekşisi de 
ekleyerek karıştırın. Patlıcanları yarım bardak zeytinyağında biraz kızartın. Bir tencereye pat-
lıcanları koyup dilimlerin arasına hazırladığınız harçtan doldurun. Kalan zeytinyağını üzerine 
dökün. Bir çay bardağı su ve tuz ilave ederek pişirin. Maydanozla süsleyip ılık servis yapın.

MUALLE
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

30-40 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Tencerenin dibini az tutturursanız yemek daha lezzetli olur.
Nar ekşisini kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
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MALZEMELER
-15 tane kabak (boyları küçük olmalı)
-200 gr kıyma
-1,5 yemek kaşığı salça
-1 bardak haşlanmış nohut
-1 tane soğan
-Tereyağı ya da sıvıyağ
-400 gr yoğurt
-2-3 diş sarımsak
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Kabakların baş ve son kısımlarını keserek yıkayın. Etrafını tırtırlı şekilde sıyırın ve içini oyun. 
Tavada hafif yağda biraz kızartın. Kıymayı bir tavaya koyup pişirin. İnce doğradığınız soğanı 
da koyarak kavurun. Üzerine tuz, karabiber, yarım kaşık salça ve kabuğu çıkarılan nohutu 
koyarak karıştırın. Hazırladığınız harcı kabakların içine doldurun. Kabakları bir karnıyarık 
tenceresine dizin. Kalan salçayı suda eritin ve kabakların üzerine dökerek pişirin. Üzerine 
sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapın.  

ŞIH-IL MAHŞİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

30-40 dk.

5-6 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Pirinç pilavıyla yemeniz önerilir. İçine nohut koymadan da
 yapılabilir.
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ŞIH-IL MAHŞİ

MALZEMELER
-4-5 yumurta
-Yarım kg taze soğan
-2 bağ maydanoz
-1 bağ taze nane
-1 bağ taze sarımsak
-2 tane taze kabak (isterseniz)
-4 yemek kaşığı un
-Karabiber
-Kimyon 
-Toz biber ve tuz
-Kızartmak için sıvıyağ ya da zeytinyağı

Yapılışı: 
Bütün sebzeleri ayıklayıp yıkayın ve suyunu süzün. Hepsini incecik kıyın. İçine istediğiniz 
miktarda baharatları katıp karıştırın. Yumurtaları kırın, unu ekleyin ve harmanlayın.  Öcce 
tavasında (yoksa tavada) yağı kızdırın. Yağın içine harçtan kaşıkla alıp koyarak öcceyi 
kızartın. Fazla yağını kağıt havlu ile alarak ılık ya da soğuk olarak servis edin.

ÖCCE (MÜCVER)
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

30 Dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Yanında cevizli biber yenmelidir. Cevizli biber sürülmüş 
ekmek arasında çok lezzetlidir.
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MALZEMELER
-1 bağ pazı
-1 büyük soğan
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-2-3 yumurta
-Toz biber 
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Pazının sapları ile yapraklarını ayırın. Saplarını soyun, temizleyin ve yıkayın. Sonra da doğra-
yarak suda hafif haşlayın ve süzgeç yardımıyla süzmeye bırakın. Başka bir tencereye yağı 
koyun, soğanları kıyın ve pembeleşinceye kadar yağda kavurun. Üzerine biraz karabiber ve 
tuz ekleyin. Haşlanan zılkın saplarını da ilave ederek 3-5 dakika pişirin. Üzerine yumurtaları 
kırın. Toz biber serperek servis edin. 

ZEYTİNYAĞLI ZILK (PAZI) SAPI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

10-15 dk.

2-3 KİŞİLİK

   
   

   
   

SE
BZ

EL
İ Y

EM
EK

LE
R

Şefin Önerisi ! Pazı sarması yapıldığında saplarını bu yemeği yaparak 
değerlendirebilirsiniz. Yumurta katmadan yapabilirsiniz. 
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MALZEMELER
-Yarım kg taze lübye
-4 tane domates
-1 büyük soğan
-1 tane kırmızı biber
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-Yarım yemek kaşığı domates salçası 
(isteğe göre)
-Tuz

Yapılışı: 
Lübyeleri ayıklayıp doğrayın. Soğanları ve biberleri doğrayarak zeytinyağında pişirmeye 
başlayın. Bu arada lübyeleri yıkayıp tencereye ekleyin. Lübyeler sararıncaya kadar pişirin. 
Domateslerin kabuklarını soyarak doğrayın ve lübyenin üzerine ekleyin. Salça ve tuz da 
ilave ederek karıştırın. Kısık ateşte pişirerek sıcak veya soğuk servis yapın.

LÜBYE (BÖRÜLCE)
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

40 dk.

3-4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Sıcak pide ekmeği ve taze biberle yenmesi önerilir.
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MALZEMELER
-300 gr sakız murcu
-2 yemek kaşığı zeytinyağı 
-1 büyük soğan
-3 tane yumurta
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Sakız murcunun sert kısımlarını ayıklayıp yıkayın. Doğrayarak haşlayın ve suyunu süzün. 
Soğanları soyarak doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını koyarak soğanları yağda kavurun. 
Sakız murcunu üzerine ekleyerek karıştırın ve biraz daha pişirin. Yumurtaları çırparak üzeri-
ne dökün. Tuz ve karabiber ekleyerek pişirin.
Not: İsterseniz tereyağında pişirebilirsiniz.

SAKIZ MURCU

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30 dk.

15-20 dk.

3-4 KİŞİLİK
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Şefin Önerisi ! Sakız murcunun buruk tadını beğenmeyenler için 
yumurta miktarı arttırılabilir.
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MALZEMELER
-Yarım kg bamya
-1 çay bardağı haşlanmış nohut
-250 gr kuşbaşı et
-2 tane domates
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı sıvıyağ
-1 tane soğan
-1 tane limon 
-2 çay bardağı kadar su
-Tuz

Yapılışı: 
Bamyaları tepesi bombeli olacak şekilde ayıklayın ve yıkayın. Sonra suyunu süzün. 
Bir tencerede eti çok az suda haşlayın. Suyunu çekince sıvıyağ ekleyerek eti kavurun. 
Doğradığınız soğanları ve kabukları soyulmuş domatesleri ekleyip kavurmaya devam edin. 
Salçayı suda eriterek üzerine dökün. Nohut ve bamyayı da koyarak karıştırın. Tuz ayarını 
yaparak 15-20 dakika kadar pişirin. Ateşten alınca limon suyu ekleyip sıcak servis yapın. 
İsterseniz üzerine karabiber, kuru nane veya pul biber serpebilirsiniz. 

BAMYA
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

30-40 dk.

40-50 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kurutulmuş bamyayı da bu şekilde yapabilirsiniz.
Yanına pirinç pilavı önerilir.
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MALZEMELER
-1 çay bardağı yeşil mercimek
-3 su bardağı su
-1,5 su bardağı pilavlık iri bulgur
-2 tane soğan
-1 çay bardağı zeytinyağı
-Tuz

Yapılışı: 
Mercimeği ayıklayıp tencerede haşlayın. Mercimek taneleri diri kalmalı. Tencerede kalan su 
miktarını da düşünerek toplam üç bardak su olacak şekilde tencereye ekleyin ve kaynatın. 
Kaynarken içine tuz ve ayıklanmış bulguru koyun. Suyunu çekene kadar orta ateşte pişi-
rin. Soğanları küp şeklinde ya da ay şeklinde doğrayarak zeytinyağıyla birlikte bir tavada 
kızartın. Kızaran soğanı yağla birlikte pişmiş aşın üzerine dökün ve karıştırın. 5 dakika din-
lendikten sonra sıcak servis yapın.  
Not: Mercimekli aş genelde turşu, şalgam suyu veya yoğurtla beraber servis edilir.

MERCİMEKLİ AŞ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15 dk.

40-45 dk.

6 KİŞİLİKAŞ
LA

R

Şefin Önerisi ! Soğanları zeytinyağında hafif yaktırırsanız  daha 
lezzetli olur.
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MALZEMELER
-1,5 su bardağı pilavlık bulgur
-1 yemek kaşığı kimyon
-3 su bardağı su
-3 tane iri soğan (arpacık kullanılabilir)
-2 tane kuru kırmızı biber
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı biber salçası
-Tuz

Yapılışı: 
Soğanları kuşbaşı büyüklüğünde doğrayarak zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin. 
Üzerine biber salçası ve kimyonu ekleyerek karıştırın. 3 bardak suyu katarak kaynatın. Kay-
namaya başladığında tuz ve bulguru ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Hafif 
sulu olarak ateşten indirin. Kuru biberleri suda bekletin. Yumuşayınca iri parçalara ayırın ve 
pilava ekleyin. Biraz dinlendirip sıcak servis yapın.

KEMMUNLU (KİMYONLU) BİBERLİ AŞ

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15 dk.

40-50 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Şalgam (çelem) turşusu ile yemeniz önerilir.

AŞ
LA

R
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MALZEMELER
-Yarım su bardağı bulgur
-Yarım su bardağı firik
-Yarım su bardağı haşlanmış nohut
-250 gr kuşbaşı et ya da tavuk parçaları
-2 su bardağı et ya da tavuk suyu
-1 yemek kaşığı tereyağı
-Yarım çay bardağı şehriye
-Karabiber
-Tuz

Yapılışı:
Eti ya da tavuğu haşlayın. Tereyağını bir tencerede eriterek şehriyeyi kavurun. Haşladığınız 
etin ya da tavuğun suyundan 2 bardağı ilave ederek tuzunu ayarlayın. Bulguru, firiği, eti 
ve nohutu da tencereye koyarak karıştırın. Kısık ateşte pişirin. Ateşten indirince karabiber 
serpin. Yanında et veya tavuk parçalarıyla servis edin.
Not: Firik, olgunlaşmamış buğday tanelerinin yakılması sonucu oluşan bir bulgur türüdür.

FİRİKLİ AŞ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15-20 dk.

1 SAAT

3-4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Et koymadan da aş yapılabilir.AŞ
LA

R
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MALZEMELER
-1,5 su bardağı pilavlık bulgur
-3 su bardağı su
-1 tane iri soğan
-4-5 tane domates
-1 tane biber
-1 çay bardağı zeytinyağı
-Tuz

Yapılışı: 
Soğanları ve biberi doğrayarak zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin. Domatesleri soyun 
ve küp şeklinde doğrayarak üzerine ekleyin. Hafif pişirerek suyu ilave edin. Kaynarken tuz 
ve bulguru da ekleyerek suyu çekilene kadar pişirin. 10 dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra 
sıcak servis yapın.

DOMATESLİ AŞ

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15 dk.

30-40 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! İsterseniz taze kabakla yapabilirsiniz. Kabakla yaparsanız 
Kabaklı Aş olur.

AŞ
LA

R
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MALZEMELER
Köfte Malzemesi
-Yarım kg yağsız köftelik et
-Yarım kg köftelik (ince) bulgur
-1 tane soğan
-2 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı un
-1 çay kaşığı kimyon - Tuz
-Kızartmak ya da yağlamak için zeytinyağı
 İç Malzemesi
-400 gr kıyma
-Yarım bağ maydanoz
-2 tane soğan
-1 çay bardağı ceviz içi
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı yenibahar
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay bardağı zeytinyağı

İçin Yapılışı: 
Kıymayı bir tencerede suyu çekilene kadar karıştırarak pişirin. İçine zeytinyağı, ince doğranmış 
soğan ve tuz ilave ederek 10 dakika daha pişirin. Sonra ateşten alıp içine ince kıyılmış may-
danoz, ceviz içi, yenibahar ve karabiberi ekleyerek soğumaya bırakın. 
Köftenin Yapılışı: 
Köfteyi hazırlamak için geniş bir kabın içinde bulguru ılık su ile ıslatarak 1 saat kadar bekletin. 
Kabaran bulgurun içine biber salçası, tuz, kimyon ve kıyılmış soğanı katarak kıyma makine-
sinde 2 defa çekin. (Elinizle de yoğurabilirsiniz) Hamur kıvamına gelen bulgurun içine eti katarak 
yoğurun. Unu da azar azar serperek yoğurun. Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde 
parçalar kopararak yuvarlayın. Ortasını işaret parmağınızla çukurlaştırıp içine köfte harcı doldu-
run ve ağzını kapatın. İki elinizin arasında uzunlamasına yuvarlayarak şekil verin ve fırın tepsi-
sine yan yana dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek yağlayın. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirin. 

ORUK (İÇLİ KÖFTE)

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

40-50 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Orukları zeytinyağında da kızartabilirsiniz.BU
LG
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MALZEMELER
Köfte Malzemesi
-Oruk (İçli köfte) ile aynıdır.
 İç Malzemesi
-200 gr kuyruk yağı
-Yarım bağ maydanoz
-1 küçük soğan
-50 gr ceviz içi
-1 çay kaşığı kimyon
-Karabiber ve tuz

İçin Yapılışı:
Kuyruk yağını havanda dövün. Yağ püre kıvamına geldiğinde, yağın içine ince doğran-
mış  soğan, ceviz, kıyılmış maydanoz, karabiber, kimyon ve tuz katarak karıştırın.
Köftenin Yapılışı:
Köfteyi, Oruk (içli köfte) köftesi gibi hazırlayın. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparın. Parçaları ince olacak şekilde elinizle el ayası büyüklüğünde açın. İçine iç mal-
zemeden yayıp üzerini aynı büyüklükte açtığınız başka bir köfte ile kapatın. Kenarlarını 
açılmasın diye bastırın ve disk şekli verin. Orukları bir fırın tepsisine dizin. Üzerine zey-
tinyağı gezdirerek yağlayın. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirerek sıcak servis yapın. 

KUYRUKLU ORUK

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

40-50 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Köftelik et mutlaka sinirsiz olmalıdır. Orukları isterse-
niz kızartabilirsiniz.
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MALZEMELER
Köfte Malzemesi
-250 gr köftelik et
-250 gr köftelik bulgur
-1 küçük soğan
-1 yemek kaşığı un
-1-2 tane biber salçası
-Kızartmak için zeytinyağı
İç Malzemesi
-200 gr kuyruk yağı ya da kıyma
-Yarım bağ maydanoz
-100 gr ceviz içi
-1 çay kaşığı kimyon
-Karabiber ve tuz

İçin Yapılışı:
Kuyruk yağını havanda dövün. Yağ püre kıvamına gelmeli. (Kıyma ile yapacaksanız kıymayı 
kavurmalısınız) Yağın içine ince doğranmış ceviz, kıyılmış maydanoz, kimyon, karabiber ve tuz 
katarak karıştırın.
Köftenin Yapılışı: 
Köfte malzemelerinin hepsini iyice karıştırıp yoğurarak köfte harcını oluşturun. Hazırladığınız 
köfte harcını dört parçaya ayırın. Her parçayı çok ince olacak şekilde yayvan olarak iyice açın. 
Üzerine iç harçtan yayıp üzerini aynı büyüklükte açtığınız başka bir köfte ile kapatın. Kenarlarını 
açılmasın diye bastırın. Kalan diğer iki parçayı da aynı şekilde yapın. Bir tavaya biraz zeytinyağı 
koyup kızdırın. Köfteyi yağda iki taraflı kızartarak sıcak servis yapın.

SAC ORUĞU

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

30 dk.

2 KİŞİLİK

BU
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Şefin Önerisi ! Oruğu sacda pişirirseniz daha lezzetli olur.
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MALZEMELER
Köfte Malzemesi
-Oruk (İçli köfte) ile aynıdır.
İç Malzemesi
-Oruk (İçli köfte) ile aynıdır.

Yapılışı: 
İçini, Oruk (içli köfte) gibi hazırlayın. Geniş bir fırın tepsisini (bakır tepside daha güzel 
olur) yağlayın. Hazırlamış olduğunuz köfte harcını iki parçaya ayırın. Ayırdığınız köf-
teden bir parçasını tepsiye açın. Üzerini kıyma harcı ile kaplayın. Diğer köfte parçasıyla 
da kıymanın üzerini iyice kapatın. Tepsi oruğunu baklava dilimleri şeklinde kesin. Üze-
rine bolca zeytinyağı gezdirin. 20-25 dakika fırında pişirin.

TEPSİ ORUĞU

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

20-30 dk.

6-8 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Gevrek severseniz fırında biraz daha pişirebilirsiniz.
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MALZEMELER
Köfte Malzemesi
-1 su bardağı köftelik ince bulgur
-250 gr yağsız koyun eti
-1 küçük soğan
-1 yemek kaşığı biber salçası 
-1 çay bardağı su
-1 şeker kaşığı kimyon
-Tuz
Üzeri için:
-100 gr kıyma
-1 küçük soğan
-Yarım çay bardağı ceviz içi
-Zeytinyağı
-Maydanoz
-Tuz

Yapılışı: 
Bir tepsiye bulguru koyun ve su ile ıslatarak bekleyin. Bu arada yağsız koyun etini kıyma 
makinesinde sakız kıvamına gelene kadar çekin ya da sert bir taş üzerinde tokmakla döverek 
ezin. Etin üzerine kıyılmış soğan, biber salçası, kimyon ve tuz koyarak iyice karıştırın. Sonra 
eti bulgura katarak güzelce yoğurun. Gerektiği kadar su ilave ederek yoğurmaya devam edin. 
Yoğurduğunuz köfte macun kıvamına gelmeli. Sonra ellerinizi suya batırarak çiğ köfte topağını 
avuçlarınızla sıkarak yuvarlak bir tabağın etrafına dizin. Üzeri için, bir tavada kıymayı kavurun. 
Kıymaya ince doğranmış soğan, zeytinyağı, tuz ve ceviz ekleyerek ateşten alın. Kıymayı köf-
telerin ortasına koyun. Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

ÇİĞ KÖFTE

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

15 dk.

2-3 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Bulgura kattığınız et tamamen sinirsiz olmalıdır.BU
LG

UR
LU

 Y
EM

EK
LE

R
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MALZEMELER
-2 su bardağı köftelik bulgur
-2-3 yemek kaşığı biber salçası
-1 tane soğan
-4 tane patates
-1 çay kaşığı kimyon
-Tuz
-Birkaç dal maydanoz

Yapılışı: 
Patatesleri haşlayın. Bulguru hafif ıslatın. Soğanı üzerine rendeleyin. Salça, kimyon ve 
tuz ekleyerek iyice yoğurun. Patateslerin kabuklarını soyun. Havanda güzelce dövün. 
Köftenin üzerine katarak yoğurmaya devam edin ve macun kıvamına getirin. Avuç 
yardımıyla küçük parçalar koparın. Elinizi ıslatarak avucunuzla yumurtaya benzer şekil 
verin. Maydanozla süsleyerek servis yapın. Zeytinyağı ve nar ekşisine batırılarak da 
yenebilir.

PATATESLİ KÖFTE

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

40 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Özellikle arap kebabı ve borani yemeklerinin yanına yapıl-
ması önerilir.

BU
LG

UR
LU

 Y
EM

EK
LE

R
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MALZEMELER
-3 çay bardağı köftelik bulgur
-2 yemek kaşığı biber salçası 
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 bağ maydanoz
-1 bağ taze yeşil soğan
-2 çay bardağı zeytinyağı
-Marul veya asma yaprağı

Yapılışı: 
Bulguru 15-20 dakika ılık su ile ıslatın. Bir kapta maydanoz ve soğanları ayıklayarak yıkayın 
ve doğrayın. Bulguru biber ve domates salçası ile yoğurun. (Domates salçası yerine taze 
domates kullanabilirsiniz) İyice yumuşayan bulgura nar ekşisini ekleyerek yoğurmaya de-
vam edin. Üzerine zeytinyağını dökün. Doğradığınız soğan ve maydanozları da ilave ederek 
karıştırın. Marul veya asma yaprağını yanına koyarak servis yapın.
Not: Kış aylarında lahana ile de yenebilir. 

SARMA İÇİ (KISIR)

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

Şefin Önerisi ! Tereyağında yumurta kavurup yanında yiyebilirsiniz.BU
LG

UR
LU

 Y
EM

EK
LE

R HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

4-6 KİŞİLİK
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-2 su bardağı köftelik bulgur
-1 tane kuru soğan
-1 şeker kaşığı kimyon
-1 şeker kaşığı pul biber
-Yarım kg ıspanak
-2 yemek kaşığı un
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-Tuz

Yapılışı: 
Bulguru, pul biber, kimyon, un, yeterince tuzu su ile iyice yoğurun. Köfte kıvamına 
gelen harçtan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayıp 
baş parmağınızla ortasını çukurlaştırın. Bir tavaya zeytinyağını ve doğradığınız soğanı 
koyup kavurun. Önceden ayıklanıp yıkanmış ve kıyılmış ıspanakları tavaya ekleyerek 
hafif pişirin. Bu işlemi yaparken başka bir tencerede bir miktar su koyup kaynatın. 
Hazırladığınız köfteleri kaynayan suda haşlayın. Haşlanan köfteleri sudan alıp ıspanaklı 
karışımın üzerine katarak karıştırın ve servis yapın. 

RAHİP KÖFTESİ

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

 15-20 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Üzerine zeytinyağında domates, sarımsak, biber salçasının
kavrulması ile hazırlanan sos kullanırsanız Fellah Köftesi olur.

BU
LG

UR
LU

 Y
EM

EK
LE

R
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MALZEMELER
-1,5 su bardağı köftelik bulgur
-1,5 su bardağı iç bakla
-3 su bardağı su
-1 tane kuru soğan
-Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:
Bakla tanelerini suda hafif haşlayın. 2 bardak suyu tencerede kaynatın. Üzerine bulgur ve 
haşlanmış baklaları ekleyin. Tuz ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin. Bir tavaya zeytin-
yağını koyun. İçine ince kıydığınız soğanları pembeleşene kadar kızartın. Ateşten alın ve din-
lenmiş pilavın üstüne ekleyip karıştırın. 

İÇ BAKLALI BULGUR PİLAVI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

10-15 dk.

40-50 dk.

6 KİŞİLİK

BU
LG

UR
LU

 Y
EM

EK
LE

R

Şefin Önerisi ! Taze sarımsak ve taze soğanla birlikte yemeniz öne-
rilir.
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Yapılışı: 
Bulguru, pul biber, kimyon, un, yeterince tuzu su ile iyice yoğurun. Köfte kıvamına gel-
en harçtan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayıp baş par-
mağınızla ortasını çukurlaştırın. Bir tavaya zeytinyağını ve doğradığınız soğanı koyup ka-
vurun. Önceden ayıklanıp yıkanmış ve kıyılmış ıspanakları tavaya ekleyerek hafif pişirin. Bu 
işlemi yaparken başka bir tencerede bir miktar su koyup kaynatın. Hazırladığınız köfteleri 
kaynayan suda haşlayın. Haşlanan köfteleri sudan alıp ıspanaklı karışımın üzerine katarak 
karıştırın ve servis yapın. 

RAHİP KÖFTESİ

HAZIRLANMA
SÜRESI

PİŞME 
SÜRESI

PORSİYON

3-4 SAAT

40 DAK.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Yaz aylarında soğuk olarak servis yapılır.
 Eklenen su miktarı kişiye göre değişebilir. Hiç su katmadan da yenebilir.

BU
LG

U
RL

U
 Y

EM
EK

LE
R
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MALZEMELER
-1 tane koyun ince bağırsağı
-Bağırsağı temizlemek için 1 çay bardağı 
nar ekşisi veya tuz 
-1,5 su bardağı pirinç
-200 gr kıyma
-2 tane soğan
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Bağırsağın içinde çok yağ olduğu için dışındaki fazla yağların bir kısmını ayırın. Suyun altın-
da tersine çevirerek bol su ile iyice yıkayın. Su işleminden sonra nar ekşisi ile ovarak iyice 
temizleyin. Bir gün nar ekşisi ile ya da tuzlanmış olarak bekletin. Diğer gün ters çevirerek 
tekrar yıkayın. Bu arada pirinci yıkayın. Soğanları ince doğrayarak içine kıyma, karabiber 
ve tuz ekleyerek ovun. Pirince karıştırın. Mumbarın ağız kısmını içe doğru geçirerek pirinci 
doldurmaya başlayın. Pirinci doldurdukça yağlı kısım içe doğru geçecektir. 30-40 cm de bir 
ağzını iple bağlayın ve tekrar doldurmaya devam edin. En son iki taraftan da sıkıca bağla-
yarak tekrar suda yıkayın. Büyük bir tencerenin içine koyun. Üzerini kapatacak kadar su 
ekleyerek pişirin ve sıcak servis yapın. 

MUMBAR DOLMASI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

1,5-2 SAAT

4-6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Pişen mumbarı tereyağında hafif kızartıp yiyebilirsiniz.DO
LM

AL
AR

PATLICAN, KABAK VE BİBER 
DOLMASI 
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-1 kg küçük patlıcan, kabak, biber
-1 su bardağı pirinç
-200 gr kıyma
-3-4 diş sarımsak
-2 tane soğan
-2 tane domates
-Yarım yemek kaşığı nar ekşisi
-1 yemek kaşığı domates salçası
-3 yemek kaşığı sıvıyağ
-1 çay kaşığı kuru nane
-Yarım çay kaşığı karabiber 
-Tuz

Yapılışı: 
Patlıcan, kabak ve biberlerin içini oyun ve yıkayın. Pirinci yıkayarak bir kaba alın. Üzerine 
kıyma, karabiber, kuru nane, salça ve nar ekşisi ekleyin. Soğan, sarımsak ve domatesleri 
ince ince doğrayarak sıvıyağla beraber hepsini karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Oyduğunuz  
sebzelerin içine harcı doldurun. Ağız kısımlarını domates ya da asma yaprağı ile kapatın. 
Tencereye dizerek üstünü kapatacak kadar su koyun. Suyuna tuz ve yağ ilavesi yapabilir-
siniz. Orta ateşte 45 dakika kadar pişirerek sıcak servis yapın. 

PATLICAN, KABAK VE BİBER 
DOLMASI 

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

45-50 dk.

3-4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Dolmayı kuru kabak, biber ve patlıcanla da yapabilirsiniz. 
Pirinç sevmeyenler, içini bulgur ya da firikle hazırlayabilir.

DO
LM

AL
AR
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MALZEMELER
-1 kg asma kabağı (küçük boy)
-1,5 su bardağı pirinç
-200 gr kıyma
-1 çay bardağı sıvıyağ
-1 tane soğan
-1 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1 litre sıcak su
-Karabiber 
-Kuru nane ve tuz

Yapılışı: 
Asma kabağını kalın olan taraftan oyun. Kabakların tüylerini temizleyin. Bir kaba pirinci ve 
kıymayı koyun. Soğanı içine rendeleyin. Domates salçası, sıvıyağ, tuz ve karabiber ekleyerek 
karıştırın. Kabakların içine harcı doldurun. Tencereye yan şekilde dizin. Kabakların üzerine 
sıcak su ekleyerek orta ateşte 30-40 dakika kadar pişirin. Dolmanın pişmesine yakın, az 
suyla nar ekşisini sulandırın ve dolmanın üzerine dökün. Üzerine kuru nane serpin. 1-2 
dakika sonra ateşten alın ve sıcak servis yapın. 

EĞRİ KABAK DOLMASI 
               (ASMA KABAĞI)
                             

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1,5-2 SAAT

30-40 dk.

3-4 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! İsteğe göre içini bulgurlu da hazırlayabilirsiniz.DO
LM

AL
AR

PATLICAN, KABAK VE BİBER 
DOLMASI 
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-1 kg küçük patlıcan (kabak, biber)
-1 su bardağı pirinç
-200 gr kıyma
-3-4 diş sarımsak
-2 tane soğan
-2 tane domates
-Yarım yemek kaşığı nar ekşisi
-1 yemek kaşığı domates salçası
-3 yemek kaşığı sıvıyağ
-1 çay kaşığı kuru nane
-Yarım çay kaşığı karabiber 
-Tuz

Yapılışı: 
Patlıcanların içini oyun ve yıkayın. Pirinci yıkayarak bir kaba alın. Üzerine kıyma, karabiber, 
kuru nane, salça ve nar ekşisi ekleyin. Soğan, sarımsak ve domatesleri ince ince doğra-
yarak sıvıyağla beraber hepsini karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Oyduğunuz patlıcanların içine 
harcı doldurun. Ağız kısımlarını domates ya da asma yaprağı ile kapatın. Tencereye dizerek 
üstünü kapatacak kadar su koyun. Suyuna tuz ve yağ ilavesi yapabilirsiniz. Orta ateşte 45 
dakika kadar pişirerek sıcak servis yapın. 

PATLICAN, KABAK VE BİBER 
DOLMASI 

HAZIRLANMA
SÜRESI

PİŞME 
SÜRESI

PORSİYON

3-4 SAAT

40 DAK.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Yaz aylarında soğuk olarak servis yapılır.
 Eklenen su miktarı kişiye göre değişebilir. Hiç su katmadan da yenebilir.

DO
LM

AL
AR

Tüm dolma ve sarmaların yanına yoğurt, cacık ya da bir tabak “Antakya Turşusu” önerilir.
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-1,5 kg lahana
-300 gr kıyma
-300 gr pirinç
-1 tane soğan
-4 diş sarımsak
-Yarım çay bardağı sıvıyağ
-1 kahve fincanı nar ekşisi
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı nane
-2 çay bardağı kaynar su
-Tuz

Yapılışı: 
Lahanaların yapraklarını ayırın ve suda haşlayın. Yumuşayan lahanaları süzerek soğutun. 
Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı ve sarımsağı çok ince doğrayın. Üzerine kıyma, sıvıyağ, kara-
biber, nane ve tuz ekleyerek hepsini karıştırın. Lahanaları avuç büyüklüğünde keserek içine 
hazırladığınız harçtan bir miktar koyun ve parmak kalınlığında sıkıca sarın. Sardığınız la-   
hanaları tencereye özenle dizdikten sonra üzerine 1,5 çay bardağı kaynar suyu koyarak 20 
dakika kadar pişirin. Nar ekşisini kalan yarım çay bardağı suda karıştırarak tencereye ilave 
edin ve birkaç dakika daha pişirin. İsterseniz üzerine pul biber serpebilirsiniz.

LAHANA SARMASI 

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

30 dk.

6 KİŞİLİK

SA
RM

AL
AR

Şefin Önerisi ! Sarmayı bulgur ile yaparsanız üzerine zeytinyağı, 
sarımsak ve nar ekşisi koyarak soğuk olarak yemelisiniz.
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-250 gr pirinç
-200 gr yağlı kıyma
-Yarım kg taze asma yaprağı
-1 tane kuru soğan
-2-3 diş sarımsak
-4 yemek kaşığı sıvıyağ
-1 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 çay kaşığı karabiber ve kuru nane
-Tuz

Yapılışı: 
Asma yapraklarını suda haşlayın. Suyunu süzerek soğutun ve saplarını koparın. Pirinci 
yıkayıp süzün. Soğanı ve sarımsağı çok ince doğrayın. Üzerine kıyma, nar ekşisi, karabiber, 
nane ve tuz ekleyerek karıştırın. 2 yemek kaşığı sıvıyağı da ekleyerek iyice karıştırın. Hazır-
ladığınız iç malzemeden yaprakların içine bir miktar koyarak, parmak kalınlığını geçmeye-
cek şekilde kalem gibi sıkıca sarın. Tencereye dikkatlice dizin. Üzerine dağılmasınlar diye bir 
tabak ya da ağırlık koyduktan sonra üzerini kaplayacak kadar su, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve 
biraz tuz koyarak pişirin. 40-50 dakika pişirdikten sonra servis yapın. 

ASMA YAPRAĞI SARMASI
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

40-50 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Sarmayı kış aylarında pazı (zılk) ile de yapabilirsiniz.

SA
RM

AL
AR
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MALZEMELER
-1 kg un
-1 su bardağı zeytinyağı
-3 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay kaşığı karbonat ve tuz
 İç malzemesi:
-Yarım kg yağsız kıyma
-3 orta boy soğan
-1 yemek kaşığı domates salçası
-Yarım çay bardağı nar ekşisi (Miktarı 
kişiye bağlı değişebilir.)
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Unun içine zeytinyağı, karbonat, tereyağı ve tuz ekleyerek yoğurun. 20-25 dakika dinlen-
meye bırakın. Bu arada soğanları ince ince doğrayarak kıymaya katın. Nar ekşisi, karabiber, 
salça ve tuz da ekleyerek karıştırın. Yeterince dinlenen hamurdan pinpon topu büyüklüğünde 
parçalar koparın. Zeytinyağı sürülmüş tepsinin içinde incecik açın. Açtığınız hamuru üst 
üste dörde katlayın ve tepsiye sırayla dizin. Her birine hazırladığınız kıyma harcından biraz 
koyarak yayın. Üzerine biraz daha zeytinyağı sürün. Fırında 25-30 dakika pişirin.

KAYTAZ BÖREĞİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

25-35 dk.

6 KİŞİLİKBÖ
RE

KL
ER

Şefin Önerisi ! Tuzlu yoğurtla yapılan çorbaların yanında çok uyum-
ludur.
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-750 gr un
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 su bardağı zeytinyağı (açmak için)
 İç malzemesi:
-750 gr ıspanak
-4 tane soğan
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 çay bardağı tuzlu yoğurt
-1,5 su bardağı taze çökelek
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-Tuz

Yapılışı:
Ispanakları iyice yıkayıp süzün. Hafif tuz serperek ovun ve sıkarak suyunu iyice alın. Tavaya 
zeytinyağını koyup ince doğradığınız soğanları yağda öldürün. Ispanakları bir kaba alın. 
Üzerine tavadaki soğanları dökün. Tuzlu yoğurt, çökelek ve biber salçasını da ekleyerek 
karıştırın. Başka geniş bir kaba unu koyun. Zeytinyağını ekleyerek yoğurun. Ilık su serpe-
rek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru dinlendirmek 
için üzerine bir örtü örtün. Yeterince dinlenen hamurdan yumruk büyüklüğünde parçalar 
koparın. Zeytinyağı sürülmüş tepsinin içinde yuvarlak şekilde açarak içine hazırladığınız iç 
harcından biraz koyun. Rulo şekli vererek helezon şeklinde kıvırın. Fırın tepsisini yağlayın 
ve börekleri tepsiye dizin. Üzerine tekrar zeytinyağı sürün ve fırında kızarana kadar pişirin.

ISPANAKLI BÖREK
HAZIRLANMA

SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

25-30 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Hamuru mayasız olarak hazırlarsanız börek daha gevrek 
olur.

BÖ
RE

KL
ER
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-4 tane mayalı hamur (ekmek hamuru)
-4 yemek kaşığı biber salçası    
-1 çay bardağı kadar zeytinyağı
-2 tane soğan
-2 yemek kaşığı susam
-2 yemek kaşığı çörek otu
-Kuru zahter (kekik)

Yapılışı: 
Soğanları ince doğrayın. Üzerine biber salçası, susam, çörek otu ve zeytinyağını koyup 
karıştırın. Her hamuru ikiye bölüp on tane hamur elde edin. Hamurları el veya oklava yardımıyla 
yuvarlak şekilde ince açın. Her açtığınız hamurun yüzüne harçtan biraz koyarak yayın. Fırında 
pişirerek sıcak servis yapın.  

Katıklı Ekmek-Çökelekli Ekmek için içerisine taze çökelek, cara çökeleği, sürk ya da küflü 
çökelek koyabilrsiniz.

BİBERLİ VE KATIKLI EKMEK

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

20-30 dk.

6 KİŞİLİKH
AM

U
R 

İŞ
LE

Rİ

Şefin Önerisi ! İçine kırılmış ve ince çekilmiş yeşil zeytin deneyebilirsiniz.
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-4 tane mayalı hamur (ekmek hamuru)
-1 kg ıspanak
-2 tane soğan
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı tuzlu yoğurt
-3 yemek kaşığı çökelek
-2 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı: 
Ispanakların kök taraflarını kesin. İyice yıkayıp süzdükten sonra ince doğrayın. Hafif 
tuz serperek sıkın ve suyunu iyice alın. Üzerine ince doğradığınız soğanları koyarak 
yoğurun. Tuzlu yoğurt, çökelek ve biber salçasını ekleyerek karıştırın. 1 çay bardağı 
zeytinyağını da katarak karıştırın. Hamurları çok ince açarak ortasına hazırlanan harcı 
koyun. Hamurun kenarlarını içe doğru katlayarak üzerini kapatın. Kalan zeytinyağı ile 
tekrar hamuru bastırarak açın ve fırında pişirin. 

ISPANAKLI KATIKLI EKMEK

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

20-30 dk.

6 KİŞİLİK

H
AM

U
R 

İŞ
LE

Rİ

Şefin Önerisi ! Genellikle yanına Mahluta (Mercimek) çorbası yapılır. Çayın
yanında da ikram edilebilir.
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MALZEMELER
-Biraz maya
-1 kg un  
-2 yemek kaşığı susam
-1 yemek kaşığı çörek otu
-2-3 yemek kaşığı şumra (rezene)
-1 kahve fincanı zeytinyağı
-250 gr tereyağı

Yapılışı: 
Mayayı unla beraber ılık su ekleyerek yoğurun. İyice yoğurduğunuz hamuru üzerini örterek 
dinlenmeye bırakın. Yeterince dinlenen hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. 
Zeytinyağı sürülmüş tepsinin içinde eritilmiş tereyağı ile birlikte incecik açın. Karıştırmış oldu-
ğunuz susam, şumra ve çörek otundan bir miktar serpin. Hamuru kaldırıp kıvırarak elinizle 
dolayın. Çepeçevre sararak yuvarlak yapın ve tekrar baharata batırın. Yağladığınız tepsiye 
aralıklı olacak şekilde yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip elinizle bastırın. Fırında altı ve üstü 
kızarana kadar pişirin.

KÜLÇE

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

20-25 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Tuzlu yoğurtla yapılan çorbaların yanında uyumludur.H
AM

U
R 

İŞ
LE

Rİ
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MALZEMELER
-25 tane baklavalık yufka
-300 gr tereyağı ya da sıvıyağ
-Yarım kg kuşbaşı et
-3 tane soğan
-Karabiber ve tuz

Yapılışı: 
Kuşbaşı eti 50 gr tereyağı ile bir tavaya koyun. Kısık ateşte et suyunu çekene kadar 
kavurun. Sonra eti havanda iyice dövün ya da rondoda çekin. Başka bir kapta ince 
doğradığınız soğanları az yağda pişirin. Pişen soğanı etin üzerine koyun. Karabiber 
ve tuz ekleyerek karıştırın. Kalan tereyağını eritin. Yufkayı tepsiye açın ve yağı üzerine 
gezdirin. Yufkayı iki taraftan ortaya doğru birleşecek şekilde katlayın.  Katladığınız bir 
parçayı tekrar ortadan üst üste gelecek şekilde katlayın. Katlanan yufkadan beş tane 
kare kesin. Kare yufkaların ortasına et koyarak üçgen olacak şekilde kapatın. Tepsiyi 
yağlayarak içine dizin. Üzerine tekrar yağ sürün. Fırında pişirerek sıcak servis yapın.

SEMİRSEK

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 SAAT

20-25 dk.

6-8 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Yufka yerine hamur, kuşbaşı yerine kıyma kullanıp yaparsa-
nız Sembusek olur.

H
AM

U
R 

İŞ
LE

Rİ
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MALZEMELER
-Un
-Yaş maya
-Su

Yapılışı: 
Yörede bütün simit çeşitleri çarşı fırınlarında yapılmaktadır. Un, maya ve suyu karıştırıp yoğu-
rarak sert bir hamur elde edilir. Hamur yarım saat dinlenmeye bırakılır. 80 gr kadar hamur 
parçası alınıp fitillenir. Ortası açık kalacak şekilde can simidine benzer 20 cm çapında daireler 
açılır ve susama batırılır. Taş fırında pişirilir. Antakya simidi tuz ve kimyon karışımına batırılarak 
yenmektedir.

ANTAKYA SİMİDİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

15-20 dk.

1 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Tek başına çayın yanında sabah kahvaltısı olarak yenebilir.H
AM

U
R 

İŞ
LE

Rİ
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MALZEMELER
-1 kg tel kadayıf
-750 gr künefelik tuzsuz peynir
-400 gr tereyağı
 Şırası (Şerbet) için:
-1 kg toz şeker
-2 bardak su
-2-3 damla limon suyu

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından “Antakya Künefesi” olarak 
tescillenerek Coğrafi işareti alınmıştır.

Yapılışı:
Toz şekeri ve suyu karıştırıp kaynatarak şırayı hazırlayın. İçine limon damlatın ve bekle-
tin. Kısık ateşte ince kenarlı bir bakır tepside (künefe tepsisi) tereyağını eritin. Tel ka-
dayıfları tepsiye alıp tereyağına yedirerek tiftikleyin. Kırılmış ve tereyağına bulanmış 
kadayıfı başka bir kaba alın. Tepsiyi yeniden yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yayın 
ve iyice bastırın. Suyu alınmış peyniri avucunuzda sıkarak ufalayın ve kadayıfın üze-
rine yayın. Kadayıfın diğer yarısını da peynirin üzerine kapatıp sıkıca bastırın. Tepsiyi 
kömür ateşinde veya ocak üzerinde kısık ateşte sık sık çevirerek pişirin. Künefe kıza-
rana kadar bu işleme devam edin. Sonra başka bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve 
diğer yüzünün de kızarmasını sağlayın. Sıcak künefenin üzerine ılık şerbeti dökün ve 
parçalara bölerek servis yapın. Antakya Künefesi’nde orijinalinde olmamasına rağmen; 
üzerine kıyılmış Antep fıstığı serpilebilir, dondurma ya da kaymak ile servis edilebilir.

ANTAKYA KÜNEFESİ

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

20-30 dk.

6-8 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Künefenin şırası mutlaka ılık- soğuk arasında olmalıdır. 
Künefe odun ateşinde yapılırsa daha lezzetli olur.

TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-1 kg bal kabağı
-300 gr kireç
-Yeterince su
-Şerbeti İçin:
-1,5 kg toz şeker
-750 litre su
-1 limon suyu

Yapılışı:
Kabağı soyun ve çekirdekli iç kısmı çıkarın. 2 cm eninde karpuz dilimi şeklinde parçalara ayırın. 
Büyük bir kapta kireci suda eritin. Kabak dilimlerini suya yatırarak 1 gün bekletin. Kabakları bol 
su ile yıkayarak temizleyin. Bir tencereye kabak dilimlerini koyarak üzerini örtecek kadar su ile 
kaplayın. Orta sertlikte haşlayın. Şerbeti ayrı bir tencerede hazırlayın. Su ve şekeri kaynatın. 
Yoğunlaşan suya limon suyunu katarak ateşten alın. Haşlanmış kabak dilimlerini şerbetin içine 
katın ve bir süre kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın. Üzerine tahin döküp ceviz serperek 
servis edebilirsiniz. 

KABAK TATLISI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 GÜN

1 SAAT

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Günün her saatinde yenebilen bir tatlıdır.TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-6 su bardağı süt
-1 su bardağı nişasta
-Gül şurubu
-Sade Dondurma veya buz parçaları

Yapılışı:
Nişastayı soğuk suda eritin. Kısık ateşte süt ilave ederek sürekli karıştırın. Muhallebi kı-
vamına gelince ateşten alın ve bir tepsiye 2 cm kalınlığında dökün. Soğuduktan sonra 
buzdolabına alın. Gül şurubunu biraz sulandırın. Hazır gül şurubu yoksa gül şurubunu, 
1 su bardağı şekeri ılık suda eritip bir miktar gül suyu ve kırmızı şeker boyası kullanarak 
hazırlayabilirsiniz. Donmuş muhallebiden bir parça alın. Küçük küplere bölün ve bir 
kaseye koyun. Üzerine sade dondurma koyarak gül şurubu dökün. Dondurma yerine 
bir bez içerisinde iyice kırıp kar haline getirdiğiniz buz parçalarından bir avuç serperek 
de yiyebilirsiniz. 

HAYTALI

Şefin Önerisi ! Kaşıkla hem kolay yemek için hem de lezzet açısından
üzerine konulan dondurma, salepsiz olmalıdır.

TA
TL

IL
AR

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

1  SAAT

6-8 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-1 su bardağı irmik
-2 su bardağı toz şeker
-3 su bardağı su 
-250 gr künefelik tuzsuz peynir 
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı tarçın
-Biraz çam fıstığı

Yapılışı:
Su ve şekeri kaynatarak şerbet haline getirin. Peyniri çok ince kıyın ya da rendeleyip hazır 
edin. Başka bir tavada irmiği 1 yemek kaşığı tereyağı ile hafifçe kavurun ve kaynamakta 
olan şurubun içine ekleyin. İrmik ince ateşte suyunu çekip kıvamlı hale gelince, doğranmış 
peyniri içine ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak ateşten alın. 5 dakika sonra helvayı tel 
tel olana kadar iyice karıştırın. Kalan tereyağını eriterek üzerine dökün. Sıcak olarak servis 
ederken üzerine tarçın ve çam fıstığı serpebilirsiniz.

PEYNİRLİ İRMİK HELVASI

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

20-30 dk.

3-5 KİŞİLİKTA
TL

IL
AR

Şefin Önerisi ! Karıştırma işlemini çok iyi ve hızlı yapmalısınız, yoksa pey-
nir topaklanabilir.
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MALZEMELER
-10 taş kadayıfı
-300 gr ceviz içi
-3 yemek kaşığı tahin
-1 tatlı kaşığı tarçın
 Şırası için:
-4 su bardağı toz şeker
-3 su bardağı su
-Birkaç damla limon

Yapılışı:
Cevizi dövün. Cevizlere tahin ve tarçın katıp karıştırın. (Tahin yerine susam yağı kullanabilir-
siniz) Bu karışımdan taş kadayıflarının ortasına koyun ve yarım ay şeklinde katlayıp, uçlarını 
bastırarak kapatın. Kadayıfları bir tepsiye yan yana dizin. Toz şekeri ve suyu karıştırıp kayna-
tarak şırayı hazırlayın. İçine limon damlatın. Hazırladığınız şırayı sıcak sıcak taş kadayıfların 
üzerine dökerek servis yapın. Sıcak ya da soğuk yenebilir.

CEVİZLİ TAŞ KADAYIF 

Şefin Önerisi ! İçine ceviz ve tarçın yerine sadece ağız koyabilirsiniz. 
Ağız, ineğin doğumdan sonraki ilk günlerde ürettiği sütün kesniğidir.

TA
TL

IL
AR

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PORSİYON

30-40 dk.

3-5 KİŞİLİK
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MALZEMELER
-1 su bardağı tereyağı
-1 su bardağı zeytinyağı
-1 bardak su
-1 paket kabartma tozu
-Yarım çay bardağı şeker
-Alabildiğince un
-50 gr susam (isteğe göre)
İç Malzemesi:
-2 su bardağı ceviz içi
-1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:
Büyük bir kapta zeytinyağı, tereyağı, su, şeker ve kabartma tozunu karıştırın. İçine un ek-
leyip iyice yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamuru yarım saat dinlenmeye bırakın. Bu 
arada ceviz içini dövün. İçine tarçını koyarak karıştırın ve iç malzemeyi hazırlayın. Hamur-
dan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içini oyun.  İçine cevizleri doldurup ağzını kapatın. 
Susama batırın. Susamlı tarafı içe gelecek şekilde kerebiç kalıbına bastırarak şekillendirin. 
Tepsiye dizerek fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Kerebiç kalıbınız yoksa elde yumurta 
şekli verilerek de yapılabilir. 

KEREBİÇ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

20-30 dk.

8-10 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Kerebiçi köpük helvasına batırarak yemelisiniz.TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-2 kg un
-Yarım kg tereyağı ya da katıyağ
-1 bardak sıvıyağ
-1 kg pudra şeker ya da toz şeker
-2 yemek kaşığı Kömbe baharatı
-1 paket karbonat ya da kabartma tozu
-1 çay bardağı süt
-100 gr susam

Yapılışı:
Büyük bir kapta katıyağ, süt ve şekeri karıştırın. İçine sırayla kömbe baharatı, un ve kar-
bonat ekleyip yoğurun. En son sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki 
hamuru yarım saat dinlenmeye bırakın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp susa-
ma batırın. Susamlı tarafı içe gelecek şekilde kömbe kalıbına bastırarak şekillendirin. Tepsi-
ye dizerek fırında pembeleşinceye kadar pişirin. 

KÖMBE

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 SAAT

15-20 dk.

20-30 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Çayın yanında çok güzel bir ikramdır.

TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-1 kg un
-5 gr maya
-1 kg şeker
-1 tane limon suyu
-Yeteri kadar sıcak su

Yapılışı:
Şekeri suyun içinde şerbet haline gelene kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyerek ateşten 
indirin. Unu maya ve sıcak su ile yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru dinlen-
meye bırakın. Mayalanan hamuru züngül kalıbına koyarak kızgın yağın içine daireler şek-
linde sıkın. İki tarafı kızaran hamurları şerbetin içine atın. Bir süre sonra şerbetin içinden alın. 

ZÜNGÜL-MÜŞEBBEK

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1-2 SAAT

10-20 dk.

15-20 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Sıcak veya soğuk olarak yenebilir.TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-2 su bardağı kalın irmik
-1 su bardağı toz şeker
-1 bardak yoğurt
-Yarım paket kabartma tozu
-1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
-1 tatlı kaşığı tarçın
-1 yemek kaşığı katıyağ 
Şerbet için:
-2,5 su bardağı toz şeker
-2,5 su bardağı su
-2 damla limon suyu

Yapılışı:
Şerbeti hazırlamak için; şeker ve suyu bir tencerede karıştırıp kaynatın. Şerbet koyulaşma-
ya yakın içine limon suyu ekleyip ateşten indirin ve soğumaya bırakın. Bir tencereye irmik, 
şeker, yoğurt ve kabartma tozunu koyup karıştırın ve cıvık bir hamur haline gelinceye ka-
dar yoğurun. Kıvamını arttırmak için içine 1-2 kaşık un ekleyebilirsiniz. Tepsinin tabanını ve 
kenarlarını katıyağla iyice yağlayın. Yoğrulmuş malzemenin yarısını tepsiye yayın. Üzerine 
tarçınla ceviz içini serpin. Geriye kalan malzeme ile üzerini örtün. Fırında üstü iyice kızarın-
caya kadar pişirin. Fırından alın ve ılımış şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün. Tatlıyı baklava 
dilimi ya da şeritler halinde küçük dilimlere ayırarak soğumaya bırakın. 

ŞAM TATLISI

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

1 SAAT

25-35 dk.

6 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Taze olarak servis yapılacağı gibi 1-2 gün sonra da yenebilir.

TA
TL

IL
AR
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MALZEMELER
-5 tane kebbet
-1,5 kg toz şeker
-Yeteri kadar su
-Yarım limon suyu

Yapılışı:
Kebbetlerin kabuğunu çok ince bir tabaka şeklinde soyun ya da rendeleyin. Kebbetleri 
dörde ayırıp, içlerini çıkarın. Kabuk kısımlarını ikiye bölüp küçültün ve yumuşayıncaya kadar 
suda haşlayın. Süzerek soğuk suya alın. Birkaç gün boyunca, kabukların acı tadı gidinceye 
kadar, 2-3 defa suyunu değiştirerek suda bekletin. Tatlılaşan kabukları sudan alın, birkaç 
tanesini üst üste koyup, avuç içinizde bastırarak suyunun çıkmasını sağlayın. Başka bir 
tencerede şerbeti hazırlayın. Şekeri 7 bardak su ile kaynatın. Kaynama sırasında sudan 
arındırılmış kebbet kabuklarını şerbetin içine atın. Şerbet, reçel kıvamına gelinceye kadar 
kaynatmaya devam edin. Limon suyu katın ve kısa bir süre daha kaynatıp ocaktan alın, 
soğumaya bırakın.

KEBBET REÇELİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

2-3 GÜN

30-40 dk.

6-8 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Portakal suyu ile ikram edilebilir.RE
Ç

EL
LE

R
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MALZEMELER
-10 adet turunç
-1,5 kg toz şeker
-7 su bardağı su
-1 limon suyu

Yapılışı:
Turunçların kabuğunu çok ince bir tabaka şeklinde soyun ya da rendeleyin. Turunçları 
dörde ayırıp, içlerini çıkarın. Kabuk kısımlarını, ezilmeyecek yumuşaklığa gelinceye kadar 
suda haşlayın ve ardından soğuk suya alın. Birkaç gün boyunca, kabukların acı tadı gidin-
ceye kadar, 2-3 defa suyunu değiştirerek suda bekletin. Tatlılaşan kabukları sudan alın, 
avuç içinizde sıkarak suyunun çıkmasını sağlayın. Sudan arındırdığınız turunçları içe doğru 
rulo şeklinde kıvırarak bir ipe geçirin. Başka bir tencerede şerbeti hazırlayın. Şekeri 7 bardak 
su ile kaynatın. Kaynama sırasında sudan arındırılmış turunçları şerbetin içine atın. Şerbet, 
reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatmaya devam edin. Limon suyu katın ve kısa bir süre 
daha kaynatıp ocaktan alın, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra turunçları iplerinden çı-
kararak kavanozlara doldurun.

TURUNÇ REÇELİ (TATLISI)

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 GÜN

30-40 dk.

10-15 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Sabah kahvaltılarında ya da tatlı ikramı olarak sunulabilir.

RE
Ç

EL
LE

R
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MALZEMELER
-10 tane çok küçük patlıcan
-Kireç
-Karanfil
-Yeterince su
 Şerbet malzemeleri ve yapılışı:
-Kabak Tatlısı ile aynıdır.

Yapılışı:
Ekim-Kasım aylarında mevsimin son ürünü olan minik patlıcanların toplanmasıyla yapıl-
maktadır. Patlıcanların saplarını çıkararak ince soyun. İçine bir ceviz sığacak kadar oyun. 
Kireci suda çözdükten sonra patlıcanları sulanmış kireçte 1 gün bekletin. Sonra süzerek 
temiz su ile birkaç kere bolca yıkayın. Başka bir tencerede şerbeti hazırlayın. Patlıcanları 
şerbetin içine koyun. 3 gün boyunca bu işlemi tekrar edin. Son şerbete birkaç damla limon 
suyu ve karanfil ekleyerek patlıcanları içine atın. Soğumaya bırakın. Soğumuş patlıcanların 
içine tek tek ceviz doldurun. Patlıcanları şerbeti ile beraber kavanozlara doldurun.

PATLICAN REÇELİ

Şefin Önerisi ! İsterseniz içine patates koyabilirsiniz.

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

3-4 GÜN

30-40 dk.

5 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Sabah kahvaltılarında ya da tatlı ikramı olarak sunulabilir.RE
Ç

EL
LE

R
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MALZEMELER
-50 tane taze ceviz
-Kireç
-Karanfil
-Yeterince su
 Şerbet malzemeleri ve yapılışı:
-Kabak Tatlısı ile aynıdır.

Yapılışı:
Mayıs-Haziran aylarında henüz taze olan cevizlerin toplanmasıyla yapılmaktadır. Cevizle-
rin kabuklarını ince soyun ve 4 gün kadar şekerli suda bekletin. Sonra 8-10 gün boyunca 
her gün suyunu değiştirin. Büyük bir kapta kireci suda eritin. Cevizleri kireçli suda 1 gün 
bekletin. İyice yıkadıktan sonra hafifçe haşlayın ve tekrar soğuk suyun içine koyun. Bir şiş 
yardımıyla içinde kalan suyu dışarı çıkarın. Başka bir tencerede şerbeti hazırlayın. Şerbet  
soğuyunca cevizleri içine atın. Bir gün daha bekleterek cevizleri süzün. Şerbeti tekrar kay-
natın. Kaynarken içine birkaç damla limon suyu ve karanfil taneleri atın. Soğuyunca cevizleri 
tekrar içine atın. Bu işlemi birkaç kez yaptıktan sonra cevizler pişecektir. Cevizleri şerbeti ile 
beraber kavanozlara doldurun. 

CEVİZ REÇELİ (TATLISI)

HAZIRLANMA
SÜRESİ

PİŞME 
SÜRESİ

PORSİYON

15 GÜN

1-2 SAAT

15-20 KİŞİLİK Şefin Önerisi ! Eğer cevizler sıkıldığında suyu akmıyorsa kıvamı olmuş 
demektir.

RE
Ç

EL
LE
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HATAY MUTFAĞI’NIN 
DİĞER YEMEKLERİ

Bahtenis Dolması
Keşşir Dolması
Eye (Kaburga) Dolması
Nohutlu Dolma
Zılk (Pazı) Sarması
Pirzolalı Yaprak Sarma
Tuzlu Yoğurtlu Lahana Sarması
Zeytinyağlı Yaprak Sarma
Kınnep Kebabı
Öcce Kebabı
Yoğurtlu Kebap
Zerzevatlı Tepsi Kebabı
Sasiço
Fellah Köftesi
Darabalı Köfte
Havan Köftesi
Düğürcük Köftesi
Kimyonlu Kebap Köfte
Ekmek Oruğu
Izgara Oruğu
Tepside Balık
Yılan Balığı
Tuzlu Yoğurtlu Aş
Taze Baklalı Aş
Lübyeli Aş
Keşşirli Pilav
Tuzlu Yoğurtlu Yumurta Kavurması
Darbalı Bastırma
Kabak Oturtma
Aya Köfteli Ispanak Sapı
Tuffahiye 

Toğğa Çorbası
Ekşili Çorba
Ekşileme
Bezirgani 
Kır Salatası
Hettüş Salatası
Semizotu Salatası
Zılk Sapı Yoğurtlaması
Sembusek
Antakya Lahmacunu 
Tepside Biberli Ekmek 
Ekmek Kavurması
Zleybe (Hamur Kızartması)
Zahter Halilli Ekmek
Ağızlı Kadayıf
Belluriye 
Burma Kadayıf
Hurmalı Kurabiye
Küncülü Helva
Acı Badem Kurabiyesi
Lokma Tatlısı
Cennet Çamuru 
Cezeriye
Kabak Ezmesi
Keşşir (Mor Havuç) Tatlısı
Ayva Reçeli
Sakal Kaldıran
Dut Şurubu
Mandalina Şurubu
Meyan Kökü Şerbeti

Şumra

Karabiber

Reyhan
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Çörekotu
Zahter (kekik)

Karanfil

Sumak

Küzbara

Tarçın
Pulbiber

Kimyon

Kimyon

Susam

Nane

Yenibahar
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Cara Peyniri ve Çökeleği

Tuzlu Yoğurt

Hatay Peynirleri

Hatay 
Zeytinyağı

Sürk - Küflü Çökelek

Hatay Mutfağı 
Akredite İşletmeler
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Hatay 
Zeytinyağı

Attun

Firik

Bulgur

Biber Salçası

Domates Salçası

Kırma Yeşil Zeytin

Çelem Turşusu

Turşu Çeşitleri

Nar Ekşisi

Hatay Mutfağı 
Belgeselleri ve
Tv Programları


