Kütahya Mutfak Kültürü
Kütahya'da beslenme büyük ölçüde ev ürünlerine
dayanmaktadýr. Kütahya'da buðday ürünleri, hamurlular ve
süt ürünleri beslenmenin temelini oluþturmaktadýr. Ev
makarnasý denen eriþte, bulgur ve tarhana yörede en çok
tüketilen yiyecekler arasýndadýr. Ayrýca kýzýlcýk tahrasý
yapýlmaktadýr. Cimcik denilen hamur yemeði yöreye özgü
yemeklerin baþýnda gelmektedir.
Yakýn zamana kadar çarþý ekmeði, ev ekmeði ayrýmý yapýlan
Kütahya'da beslenme artýk büyük ölçüde pazar ürünlerine
dayanmaktadýr. Yazdan biber, fasulye, patlýcan gibi sebzelerin
kurutulmasý geleneði hala sürmektedir. Yerli halk sebze
kurutmasý yanýnda salça, eriþte, bulgur, niþasta, tarhana, turþu
gibi genel tüketim maddelerini evde kendileri hazýrlamaktadýr.
Kütahya'da böreklerde oldukça çeþitlilik görülmektedir.
Gökçümen hamursuzu, þibit, gözleme, ýspanaklý þibit gibi.

Çorbalar

Miyane Çorbasý

Malzemeleri:
 6 bardak su
 1 kase un
 2 kaþýk tereyaðý
 ½ çay bardaðý su
 ½ çay kaþýðý tuz
 1 yumurta

Hazýrlanýþý:
Kavrulan un soðumaya býrakýlýr. Soðuyunca su ile yavaþça
ezilir. Çorba kývamýna gelinceye kadar karýþtýrýlýr.
Kaynatýlýr. 1 yumurta, ½ çay bardaðý su ve tuz ilave edilir.
Ardýndan ceviz büyüklüðünde 4 parçaya ayrýlýr. Daha
sonra yuvarlanýr. Býçakla yarýmþar cm. kesilerek kýzartýlýr.
Çorbanýn üzerine ilave edilir.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Oðmaç Çorbasý

Malzemeleri:
 Un
 Tuz
 Yað,
 Nane
 Salça

Hazýrlanýþý:
250 gr. un sýcak suyla hamur yapýlýp sonra ovulur.
Tencereye yað ve salça konularak kavrulur, üzerine su
ilave edilir. Su kaynadýktan sonra ovulan hamur salýnýr.
10-12 dk. kaynatýlýr.
Sunum; tereyaðý ile süslenir ve sýcak servis yapýlýr.

Kýzýlcýk Çorbasý

Malzemeleri:
 Kýzýlcýk tarhanasý
 Soðan
 Yað
 Sarýmsak
 Tuz

Kýzýlcýk Tarhanasý Hazýrlama:
Kýzýlcýk tarhanasýna yörede ekþi tarhana da denir.
Kýzýlcýklarýn olgun olmasý gerekir. Yýkandýktan sonra
kaynatmak için ocaða konur. Kaynadýktan sonra indirilir.
Soðutulduktan sonra içine un ve tuz katýlýp yoðrulur.
Diðer tarhana gibi bekletilmez, karýldýðý gün dökülür.
Tarhana ilistirden veya elekten geçirilir. Çekirdekleri
kendiliðinden ayrýlýr. Çarþaflarýn üstünde kurutulur.
Kýzýlcýk Çorbasý:
Yað önce tencerede kýzdýrýlýr. Ýçerisine doðranmýþ soðan
atýlýp, pembeleþtirilir ve sarýmsak ilave edilir. Üzerine su
ve kýzýlcýk tarhanasý ilave edilip, kaynayana kadar yavaþ
yavaþ karýþtýrýlýr. 8-10 dakika kaynatýldýktan sonra ateþten
indirilir.
Sunum; sýcak servis yapýlýr.

Tarhana Çorbasý

Malzemeleri:
 Maya
 Yoðurt
 Soðan
 Nane
 Tuz
 Un
 Domates
 Karabiber

Tarhana Hazýrlama: Yöremizde ak tarhana da denilir.
Malzemesi; un, maya, yoðurt, kýrmýzý biber, nane, tuz,
acý biber ve domatestir. Yaz aylarýnda hazýrlanýr. Soðan,
domates ve biber (acý sevenler kýrmýzý süs biber kullanýr)
kýyma makinesi ile çekilir. Yoðurt, tuz ve nane ilave
edilerek karýþtýrýlýr. Maya eklenerek un katýlýr ve hamur
haline getirilir. Üzerine un serpilerek üstü örtülür. On
gün süresince günde bir defa yumruklanýp yoðrulur.
(ekþisi gidene kadar) Hamur küçük parçalar halinde
temiz bez üzerinde kurumaya býrakýlýr. Kuruduktan sonra
ovulabilecek kývama gelince tahta tekne içinde ovulup
kalburdan elenerek geçirilir. Tekrar temiz bez üzerine
serilerek iyice kurutulur.
Tarhana Çorbasý: 1kaþýk tereyaðý, salça ve sýcak su
beraber kavrulur. 3 bardak soðuk su eklenir. 3 kaþýk
tarhana alýnarak kaynayana kadar karýþtýrýlýr.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Tekke Çorbasý

Malzemeleri:
Hamur için:
 Un
 Tuz
 Su
Çorba için;
 100 gr. kýyma
 1 tatlý kaþýðý domates
salçasý
 1 çay kaþýðý biber
salçasý
 Kuru nane , tuz,
karabiber
 Küçük soðan rendesi

Hazýrlanýþý:
Un, tuz ve su yoðrulur. Açýlýp birer santimlik kareler
halinde kesilip bekletilir. Diðer tarafta tencereye biraz
yað konup soðan ve kýyma ile kavrulur. Salça ilave edilir.
Bir iki defa çevirdikten sonra sýcak suya koyulur. Tuz,
karabiber ve nane ilave edilir. Kaynamaya baþlayýnca
hamur içine atýlýr. Çorba kývamýna gelince ateþten alýnýr.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Yoðurtlu Çevirme Çorbasý

Malzemeleri:
 500 gr. süzme yoðurt
 2 kaþýk un
 1 yumurta
 6 bardak su (2
bardak et suyu 4
bardak su)
 1 çay bardaðý pirinç
 Tuz , kýrmýzý biber ,
nane
 Tereyaðý

Hazýrlanýþý:
Bir tencereye yoðurt, yumurta ve un konularak kaþýkla
iyice ezilir. Yavaþ yavaþ su ilave edilerek orta ýsýdaki bir
ocakta kaynayýncaya kadar aðýr aðýr karýþtýrýlýr.
Kaynadýktan sonra tuz ve 2 bardak et suyu ilave edilir.
Pirinçler iyice yumuþayana kadar, kýsýk ateþte piþirilir.
Sunum; üzerine tereyaðý kýzdýrýlarak kýrmýzý toz biber
konulup arzuya göre nane ilave edilerek servise sunulur.

Sýkýcýk Çorbasý

Malzemeleri:
 1 su bardaðý ince
bulgur
 3 yemek kaþýðý
tarhana
 1 yemek kaþýðý un
 ½ fincan kuru nane
 1 çay kaþýðý karabiber
 1 büyük kuru soðan
 ½ paket et suyu
 1 yemek kaþýðý salça
 2 diþ sarýmsak
 1 kase yoðurt

Hazýrlanýþý:
Bir kaptaki ince bulgurun üzerine, bir çay bardaðý sýcak
su gezdirilerek kabarmasý beklenir. Tarhana, un, karabiber
ve nane karýþtýrýlarak katý bir karýþým elde edilir. Elimizde
yuvarlayarak bilye büyüklüðünde küçük toplar yapýp,
unlu bir tepsiye sýralanýr. Bir baþka tencerede soðan, yað
ve salça kavrulur. Üzerine beþ su bardaðýna yakýn su
doldurulur, kaynayan salçalý suya önceden yuvarladýðýmýz
toplar atýlýr. Birbirine yapýþmamasý için tane tane atmakta
yarar vardýr. Kýsýk ateþte bulgurlar iyice piþinceye kadar
kaynatýlýr. Daha çok lezzet elde etmek için, et suyu ilave
edilebilir.
Sunum; küçük bir kasede yoðurt ezip, içine dövülmüþ
sarýmsak karýþtýrýlarak sos hazýrlanýr. Bu sos, sýcak olarak
tabaklara servis yapýlan Sýkýcýk'a arzuya göre dökülür.
Elde sýkýlarak yuvarlandýðý için bu yemeðe "Sýkýcýk" adý
verilmiþtir.

Tutmaç Çorbasý

Malzemeleri:
 300-400 gr. un
 Tuz , su
 100 gr. kýyma
 1 adet domates
 1 adet yeþil biber
 1tatlý kaþýðý nane
 2 yemek kaþýðý süzme
yoðurt
 1 çay bardaðý sývý yað
 6 çorba kasesi su
 1 tatlý kaþýðý salça

Hazýrlanýþý:
300-400gr. un, tuz ve yeterince su ile hamur yoðrulur.
Oklava ile açýlýr. Üzeri hafif unlanarak kurumaya býrakýlýr.
Ýnce þeritler halinde kesilir.Tutmaç hamuru büyük
miktarlarda kýþlýk olarak hazýrlanýp, kurutulur ve
kavanozlarda saklanýr. Daha sonra çorbalarda kullanýlýr.
Çorba piþirilecek tencereye 1 çay bardaðý sývý yað konur.
100 gr. çið kýyma hafif kavrulur. Buna ince doðranmýþ
yeþil biber eklenerek tuz ilave edilir. Ýnce doðranmýþ
domates (rendelemiþ domates de olabilir) ilave edilir.
Hafif piþirilir. 1 tatlý kaþýðý kuru nane serpilip, karýþtýrýlýr.
Ezilmiþ 2 yemek kaþýðý süzme yoðurdun içine çorbanýn
suyundan 1 kaþýk konarak alýþtýrýlýr. Yoðurt çorbaya ilave
edilir.
Sunum; ýlýk olarak servis yapýlýr.

Yeþil Mercimek Çorbasý

Malzemeleri:
 1 su bardaðý yeþil
mercimek
 1 çay bardaðý eriþte
 1 adet soðan
 Tereyaðý
 1 yemek kaþýðý
domates salçasý
 Tuz
 Nane

Hazýrlanýþý:
Yeþil mercimekler suda biraz bekletildikten sonra bir süre
haþlanýr.
Soðan pembeleþinceye kadar tereyaðý ile kavrulur, isteðe
göre içine salça da katýlabilir. Bu karýþýmýn üzerine diðer
tarafta haþlanan mercimeklerin suyu süzülerek tencereye
ilave edilir. Tuzu katýldýktan sonra mercimekler piþinceye
kadar kaynatýlýr. Çorbanýn içine tutmaç çorbasýnda olduðu
gibi küçük kesilmiþ kare hamurlardan atýlýr, isteðe göre
çorbaya kýyma da katýlabilir.
Sunum; üzerine bol nane serpilerek, ýlýk servis yapýlýr.

Dolmalar ve
Sarmalar

Etli Yaprak Sarma

Malzemeleri:
 ½ kg. kýyma
 1 çay bardaðý pirinç
 1 baþ soðan
 Tuz , karabiber,
 ½ çay bardaðý sývý
yað
 2 adet domates ,
2 kaþýk salça
 200 gr. yaprak
 1 kaþýk tereyaðý

Hazýrlanýþý:
Kýymanýn içine soðan, domates küçük küçük doðranýr.
Ýçine pirinç, tuz, biber ve yumuþatacak kadar su karýþtýrýlýr.
Yapraklarý sýcak su ile haþladýktan sonra yapraðýn geniþ
yerinden baþlanarak sarýlýr. Piþirilmeden önce minik
minik tereyaðý konulur. Hafif ateþte piþirilir.
Sunum; üzerine yoðurt konarak servis yapýlýr.

Zeytinyaðlý Soðan Dolmasý

Malzemeleri:
 1kg. soðan
 1 su bardaðý pirinç
 1 su bardaðý
zeytinyaðý
 1 domates
 1 çay kaþýðý þeker
 Tuz
 Yenibahar
 Nane, maydanoz

Hazýrlanýþý:
Soðanlar küçük küçük doðranýr, yaðda kavrulur. Önceden
ýslatýlýp yýkanmýþ pirinç soðana ilave edilerek kavrulur.
Domates de robotta çekildikten sonra içine dökülür.
Yarým bardak su ile içi piþirilir. Üzerine toz þeker, nane
ve yenibahar ilave edilir. Dolmalýk soðanlar altýndan ve
üstünden kesildikten sonra haþlanýr. Teker teker
çýkartýlarak midye þeklinde sarýlýr. Daha sonra yeþillik ile
süslenir.
Sunum; ýlýk olarak servis yapýlýr.

Ilýbada Dolmasý

Malzemeleri:
 Bulgur
 Kese yoðurdu
 Nane
 Soðan
 Ilýbada (Labada)
 Kýrmýzý biber
 Karabiber

Hazýrlanýþý:
Bulgur, sýcak suyla kabartýlýr. Soðuduktan sonra kese
yoðurdu , ince doðranmýþ soðan ve ince doðranmýþ taze
nane ile yoðrulur. Ýsteðe göre karabiber veya kýrmýzý biber
ilave edilir. Labadalar sýcak suda az haþlanýr. Haþlanan
labadalarýn dýþýndaki damar kýsmý kesilerek inceltilir.
Labadalarýn içine, önceden hazýrlanmýþ olan iç konarak
sap kýsmýndan uca doðru muska þeklinde sarýlýr.
Labadalarýn damarlý kýsmýnýn (tersinin) içe gelmesine
özen gösterilir. Sarma iþlemi bittikten sonra sývý yað ile
yaðlanmýþ tencerenin dibine iki sýra labada yapraðý
serilerek hazýrlanmýþ olan dolmalar dizilir. 10-15 dakika
piþirilen dolmalar ocaktan indirilerek dinlendirilir.
Sunum; isteðe göre sýcak veya soðuk olarak servise
sunulan ýlýbada dolmasý, yoðurtla servis yapýlýr.

Lahana Sarmasý

Malzemeleri:
 1 adet orta boy
lahana
Ýçi
 300 gr. kýyma
 4 büyük kuru soðan
 Yarým demet
maydanoz
 1 su bardaðý pirinç
 ½ yemek kaþýðý
domates salçasý
 Tuz
 Karabiber
 1 çay bardaðý
zeytinyaðý
 1 yemek kaþýðý nane
 ½ çay bardaðý
zeytinyaðý
 ½ yemek kaþýðý
domates salçasý

Hazýrlanýþý:
Lahananýn tersi çevrilir, koçan kýsmý kesilerek çýkartýlýr.
Yapraklarý tek tek ayrýlýr. Derin bir tencereye su ve 2 tatlý
kaþýðý tuz koyup kaynatýlýr. Kaynayan suda lahanalar 12 dakika bekletildikten sonra süzgece alýnýp soðumaya
býrakýlýr.
Belirtilen malzemeler karýþtýrýlýp dolma içi hazýrlanýr.
Yapraklardan bir avuç büyüklüðünde parçalar alýnýp bir
ucuna dolmalýk içinden bir tatlý kaþýðý koyulur. Yapraðýn
yan kenarlarýndan biri kapatýlarak biraz sarýlýr, sonra öbür
kenarý da bükülerek rulo þeklinde tamamen sarýlýr. Tüm
sarmalar tencereye dizilir. Üzerlerine zeytinyaðý gezdirilir.
Domates salçasý bir kase suda ezilerek sarmalarýn üzerine
dökülür. Bir miktar kaynamýþ su eklenir. Sarmalarýn üste
çýkmamasý için üzerine bir tabak kapatýlýr. Su kaynadýktan
sonra ateþi orta hararete getirilip pirinçler yumuþayana
kadar piþirilir. (yaklaþýk 20 dakika)
Sunum; sýcak servis yapýlýr. Arzuya göre limon veya
yoðurt ile servis edilir.

Kuru Biber Dolmasý

Malzemeleri:
 ½ kg. yeþil veya
kýrmýzý kuru biber
 1 bardak pirinç
 250 gr. kýyma
 2-3 adet soðan
 ½ çay bardaðýndan
az zeytinyaðý
 1,5 su bardaðý su
 Tuz, karabiber, pul
biber
 Nane

Hazýrlanýþý:
Kuru biberler suda yumuþayana kadar haþlanýr. Pirinç ve
kýyma çið olarak bir kapta karýþtýrýlýr. Üzerine kýyýlmýþ
soðanlar dökülür. Baharatlar da ilave edilerek üzerine
zeytinyaðý gezdirilir.
Kuru biberlerin içine bir tatlý kaþýðý yardýmý ile harçtan
konulur ve teflon bir tencereye yan yana dizilir. Üzerine
dilim dilim limon konulur ve 1,5 su bardaðý su ilave
edilerek kýsýk ateþte dinlendire dinlendire piþirilir. Ara
sýra tadýna bakýlarak iç harcý piþene kadar ocakta tutulur.
Bu tarif patlýcan kurusu içinde geçerlidir.
Sunum; sýcak servis yapýlýr.

Et Yemekleri

Küp Eti

Malzemeleri:
 500 gr. iri kuþbaþý et
 1 orta boy soðan
 2 orta boy domates
 2 adet yeþil biber
 1 diþ sarýmsak
 1,5 çay bardaðý su
 Karabiber
 Tuz

Hazýrlanýþý:
Küpün içine önce bütün soðan yerleþtirilir. Daha sonra
sýrasý ile et, domates, biber, sarýmsak, tuz ve karabiber
koyulup, suyu ilave edilir. (Etin hiç yaðý yoksa yarým çay
bardaðý sývý yað ilave edilebilir.) Küpün aðzý sýkýca
kapandýktan sonra çok kýsýk ateþte 3 saat kadar piþirilir.
Sunum, kýzarmýþ patates , pirinç pilavý ile servis yapýlabilir.

Kütahya Usulü Kavurma

Malzemeleri:
 1 kg dana eti
 3 çorba kaþýðý
tereyaðý
 1 tatlý kaþýðý tuz
 2 adet domates
 50 gr. biber

Hazýrlanýþý:
1 kg. dana eti kuþbaþý þeklinde doðranarak tencereye
atýlýr. Suyu çekinceye kadar ocakta býrakýlýr. Suyunu
çektikten sonra biraz yað atýlýr ve tuz ilave edilir. Daha
sonra 10 dakika bu vaziyette kýsýk ateþte býrakýlýr. Biberler
doðranarak yemeðe ilave edilir ve 5 dakika piþirilir. Daha
sonra domatesler kuþbaþý doðranarak ilave edilir ve 2
dakika daha kavrulur.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Papaz Yahni

Malzemeleri:
 1,5 kg koyun incik eti
 10-15 adet dikmecik
soðan
 2 baþ sarýmsak
 ½ fincan sirke
 Karabiber,
kýrmýzýbiber, tarçýn,
yenibahar.

Hazýrlanýþý:
Etler bir tencerede haþlanýr. Ýyice piþince tencereden
baþka bir yere alýnýr. Suyun içine soðan ve sarýmsak atýlýr.
Yumuþayýncaya kadar haþlanýr. Kenara ayýrdýðýmýz
haþlanmýþ etler de tekrar tencereye konur, baharatlarý
ilave edilerek 10-15 dakika kaynatýlýr. En son sirke ilavesi
ile servise hazýr olur.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Göveç

Malzemeleri:
 1 adet kuzu ön kolu
 3 baþ orta soðan
 1 kaþýk salça
 5 adet çarliston biber
 4 adet domates
 Tuz , karabiber

Hazýrlanýþý:
Etimiz parça olarak gövece konur, tuz atýlýr, soðan
doðranarak bir müddet kavrulur, daha sonra domates ve
salça ilavesi yapýlarak suyu çekilene kadar beklenir.
Çarliston biberler doðranýp içine atýlýr. Daha sonra etin
üstünü örtecek kadar kaynamýþ su ilave edilir. Bir iki taþým
kaynadýktan sonra fýrýna konulur. 30 dakika sonra etin
piþip piþmediði kontrol edilir. Gövecin üstü kýzarýnca
fýrýndan alýnýr.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Kuru Köfte

Malzemeleri:
 1 kg. az yaðlý kýyma
 2 baþ kuru soðan
 2-3 yumurta
 Kibrit kutusu
büyüklüðümde yaþ
maya
 ½ su bardaðý ýlýk su
 1.5 su bardaðý un
 Kýrmýzý biber, tuz

Hazýrlanýþý:
Maya, ýlýk suya koyulur ve kabarmasý için beklenir.
Ardýndan tüm malzemeler karýþtýrýlarak yoðrulur. Tezgaha
un serpilir. Köfte hamurundan alýnýp yerde yuvarlanýr.
Parmak büyüklüðünde köfteler yapýlýr. Kýzgýn yaðda
kýzartýlýr.
Sunum: Tabaða alýnýp kuru soðan ve maydanozla sýcak
servis yapýlýr.

Kalbur Köftesi

Malzemeleri:
 ½ kg. orta yaðlý
kýyma
 3 baþ soðan
 1 çay kaþýðý karbonat,
karabiber, kýrmýzý
biber, tuz
 1 çay bardaðý su
 Aldýðý kadar un
 1 su bardaðý sývý yað
 ½ kg. süzme yoðurt
 150 gr. tereyaðý

Hazýrlanýþý:
Soðanlar rendelenir. Kýyma, rendelenmiþ soðan, tuz,
karabiber, karbonat, kýrmýzý biber, su ve aldýðý kadar
unla yoðrulur. Bir miktar hamur yerde yuvarlanýp 1,5 cm.
kesilir. Rende (kalbur) üzerine konulup bastýrýlýr, iz
býrakýlýr. Kesilip sývý yaðda kýzartýlýr. Kaynayan tuzlu suya
atýlýp suyu azalýncaya kadar (yaklaþýk 45 dk .) piþirilir.
Sunum; piþirilen köfteler servis tabaðýna alýnýr. Ýnceltilmiþ
süzme yoðurt köftelerin üzerine konur. Ayrýca kýzdýrýlan
kýrmýzý biberli tereyaðý, yoðurtlu köftenin üzerinde
gezdirilir.

Kaz Tiridi

Malzemeleri:
 1 adet kaz
(mümkünse besiye
atýlmýþ)
 15 adet kurutulmuþ
yufka
 1 çay bardaðý sývý yað
 Tuz

Hazýrlanýþý:
Kaz kesilir, temizlenir ve haþlanýr. Daha sonra
pembeleþinceye kadar kýzartýlýr. Tuz ilave edilir. Yufkalar
kýrýlýr, nemlendirilerek, üstü kapatýlýp yumuþamaya
býrakýlýr. Ayný iþlem kazýn suyu ile 2-3 defa tekrarlanýr.
Demlenen yufkalar bir tencereye alýnarak ýsýtýlýr. Kazýn
yaðý yufkalara yedirilir. Yufkalar ne çok yumuþak ne de
çok kuru olmalýdýr. Sonra üzerine kaz bütün olarak veya
yarým olarak konur.
Sunum; genel adet kaz tiridinin bütün olarak sofraya
getirilip, etlerinin bir bilen tarafýndan ayrýlmasý ve
daðýtýlmasýdýr. Yanýnda mevsimine göre turþu (domates
veya biber) ile servis edilir.

Pilavlar

Zerdeli Pilav

Malzemeleri:
 2 su bardaðý pirinç
 1,5 su bardaðý
haþlanmýþ nohut
 150 gr. margarin
 1 çay bardaðý sývý yað
 Tuz , karabiber
Zerde Malzemeleri;
 2 çay bardaðý toz
þeker
 2 çay bardaðý pirinç

Pilavýn Hazýrlanýþý:
Pirinçler sýcak suda yarým saat bekletilip, süzülür. Diðer
tarafta tencerede yað eritilir.3 su bardaðý su, tuz, karabiber
ve nohutlar tencerede eriyen yaða dökülür. Su
kaynadýktan sonra pirinçler de tencereye ilave edilir.
Önce hýzlý daha sonra kýsýk ateþte göz göz oluncaya kadar
piþirilir ve demlenmeye býrakýlýr. 15-20 dakika
bekletildikten sonra servise hazýr olur.
Zerdenin Hazýrlanýþý: 2 çay bardaðý pirinç su ile
kaynatýlarak yumuþatýlýr.2 çay bardaðý þeker ilave edilerek,
þeffaf bir görünüm elde edilinceye kadar piþirilir. Ýstenirse
portakal suyu da katýlýr. Zerdeli pilav özellikle kýz kýnasý
denilen eðlencelerde ikram edilir.
Sunum; nohutlu pilav ile zerde birlikte sunulur.

Mercimekli Pilav

Malzemeleri:
 1 su bardaðý
mercimek (siyah)
 2 su bardaðý pirinç
 2 baþ soðan
 Karabiber
 150 gr. tereyaðý
 1 çay bardaðý sývý yað

Hazýrlanýþý:
Pirinçler sýcak suda yarým saat ýslatýlýr. Mercimekler
ayýklanýr, haþlanýr ve süzülür. Diðer tarafta ince kýyýlmýþ
soðanlar pembeleþene kadar yaðda kavrulur. Islatýlan
pirinçler yýkanýp süzülür. Kavrulan soðanlara ilave edilir.
Pirinçler uzayýncaya kadar kavrulur. Mercimekler de ilave
edilerek sýcak su koyulur. Kýsýk ateþte göz göz oluncaya
kadar piþirilir ve dinlenmeye býrakýlýr.
Sunum; ýlýk olarak servis yapýlýr.

Buhara Pilavý

Malzemeleri:
 2 adet kuru soðan
 2 adet orta boy havuç
 300 gr. tavuk ciðeri
 1 kahve fincaný kuþ
üzümü
 2 su bardaðý pirinç
 1 tatlý kaþýðý
karabiber
 1 tatlý kaþýðý tarçýn
 1 tatlý kaþýðý tuz
 3 çorba kaþýðý
margarin

Hazýrlanýþý:
Soðanlar doðranýp margarinle birlikte kavrulur. Kavrulan
soðanlarýn üzerine küçük küçük doðranmýþ ciðer, havuç
ve kuþ üzümü ilave edilir. Biraz daha kavrulduktan sonra
karabiber, tarçýn ve tuz serpilerek karýþtýrýlýr. Ayýklanýp,
yýkanmýþ pirinçler ilave edilip, pirinçler yumuþadýðýnda
ateþten alýnarak demlenmeye býrakýlýr.
Sunum: ýlýk olarak servis yapýlýr.

Hamur Ýþleri

Þibitli Tavuk Tiridi

Malzemeleri:
 1 büyük tavuk
 5 lt. su
 Tuz
 5 yemek kaþýðý
tereyaðý
 1 tatlý kaþýðý kýrmýzý
toz biber
 2 kg. un
 ½ kg. süzülmüþ katý
yoðurt
 1 baþ sarýmsak

Tavuðun Hazýrlanýþý:
Temizlenip yýkanmýþ tavuk, büyükçe tencereye konulur,
su ve tuz ilave edilerek, piþinceye kadar kaynatýlýr. Ilýyýnca
tepsinin ortasýna konulur.
Þibitin Hazýrlanýþý:
2 kg. una 1 yemek kaþýðý tuz katýlarak, kulak memesi
yumuþaklýðýnda yoðrulup, üzerine nemli bir bez örtülerek
10 dakika bekletilir. Küçük bezelere ayrýlan hamur, 1
mm. kalýnlýðýnda açýlarak kýzgýn saç üzerinde iyice
kurutmadan çevire çevire piþirilir ve hemen rulo halinde
sarýlýp 5 cm. boyunda parçalara kesilerek tepsideki
tavuðun etrafýna dik dik dizilir. Tavuðun suyu da þibitlerin
üzerine ýlýk þekilde dökülerek tirit yapýlýr. Üzerine kýzarmýþ
kýrmýzý biberli tereyaðý gezdirilir. (Arzu edilirse sarýmsaklý
yoðurt dökülür.)
Sunum; ýlýk olarak servis yapýlýr.

Kýymalý Su Böreði

Malzemeleri:
Hamuru için;
 200 gr. un
 4 yumurta
 2 su bardaðý su, tuz
Sosu için;
 ½ kg yoðurt
 1 diþ sarýmsak
 100 gr. tereyaðý
(üzerine)
 Kýrmýzý biber
Harcý için;
 700 gr. yaðsýz kýyma
 ½ demet maydanoz
 300 gr. tereyaðý
(yaðlamak için)
 1 çay bardaðý sývý yað
(tepsiyi yaðlamak için)

Hazýrlanýþý:
Un büyükçe bir kaba alýnýr. 4 yumurta, tuz, 2 bardak su
ile katý bir hamur yapýlýr. Hamurlar on bir eþit parçaya
ayrýlýr. 9 tanesi tepsi büyüklüðünde açýlýr. Gazetenin
üzerine serilir. Hamur gazete okunacak incelik de
olmalýdýr. Büyük bir tencerede su kaynatýlýr. Tereyaðý,
bir çay bardaðý sývý yað ile beraber kýzdýrýlýr. Kýyma hafif
kavrulur, maydanoz ilave edilir. Hamurun bir parçasý
açýlýr. 60 cm.lik tepsi yaðlanýr. Hamur üzerine serilir.
Diðer hamurlar kesilir, kaynayan suya atýlýr. Sudan soðuk
suyun içine alýnýr, oradan kevgirin üzerine serilir. Fýrça
ile yaðlanýr. Kýyma 8'e bölünür. Yaðlanmýþ hamura serpilir.
4'lü ocaðýn üzerinde kýzartýlýr. Hafif soðuyunca baþka
tepsi yardýmý ile çevrilir, diðer tarafý kýzartýlýr.
Sunum; dilimler halinde kesilir, üzerine arzuya göre et
suyu serpilir. Sarýmsaklý yoðurt ve tereyaðlý biber dökülür
ve sýcak servis yapýlýr.

Kýymalý Sini Mantýsý

Malzemeleri:
 ½ kilo un
 1 tane yumurta
 1 tatlý kaþýðý tereyaðý
 1,5 bardak ýlýk su
 Yoðurt , sarýmsak
Ýç Malzemeleri:
 1 demet maydanoz
 ½ kilo kýyma
 1 çay kaþýðý karabiber
 1 çay kaþýðý tuz
Sos için:
 4 bardak su
 100 gr. tereyaðý
 100 gr. salça

Hazýrlanýþý:
Un içine yumurta ve su katýlýp yoðrulur. Hamur yumurta
büyüklüðünde parçalara ayrýlýr ve parçalar tek tek açýlýr.
Açýlan bezeler kare büyüklüðünde kesilir. Ayrý bir kaba
kýyma, maydanoz, karabiber karýþtýrýlýp, açýlan bezelere
fýndýk büyüklüðünde konulur. Tepsi yaðlanýp, 90
derecedeki fýrýna sürülür. 20 dakika piþirilir. Fýrýndan
çýkarýldýktan sonra üzerine 1 bardak sýcak su eklenir.
Sosu için; tereyaðý kýzdýrýlýr ve salçasý ilave edilir. 4 bardak
su ile sulandýrýldýktan sonra fýrýndan çýkarýlan mantýnýn
üzerine dökülür.
Sunum; mantý yumuþayýnca üzerine önce sarýmsaklý
yoðurt, sonra kýzartýlmýþ tereyaðý dökülerek servise
sunulur.
Mantýnýn içine yeþil mercimek konularak da yapýlabilir.

Sarma Hamur Dolmasý

Malzemeleri:
Hamur için;
 1 yumurta ,un ,su
Ýç Malzemeleri;
 250 gr. kýyma
 1 orta boy soðan
 2 yemek kaþýðý
haþlanmýþ pirinç veya
mevsim sebzeleri,
karabiber
 1 demet maydanoz

Hazýrlanýþý:
Malzemeler karýþtýrýlarak hamur haline getirilir. Hamur
birkaç bezeye ayrýlýr. Bezeler normal incelikte açýlarak
1,5 santim geniþliðinde þeritler halinde kesilir. Kýyma
ince ince kýyýlmýþ soðanla biraz kavrulur. Ýsteðe göre iki
yemek kaþýðý haþlanmýþ pirinç veya haþlanmýþ iki orta
boy patates rendelenmiþ olarak kýymaya ilave edilir. Ýnce
kýyýlmýþ maydanoz, karabiber ve tuz hazýrlanan içe ilave
edilir. Ýçten alýnan küçük parçalar þerit halinde kesilmiþ
olan hamurun uç kýsmýna konularak üçgen olacak þekilde
katlanýr. Uzun þeritler kalýn olmamasý için ikiye kesilir.
Üçgen þeklinde hazýrlanmýþ olan hamurlar isteðe göre
fýrýnlanýr veya doðrudan bol suda tuz ilave edilerek
haþlanýr. Piþen sarmalar süzülerek tabaða alýnýr.
Sunum; mevsime göre salça veya domatesle hazýrlanan
sos ve iki yemek kaþýðý tereyaðý kýzartýlýp yemeðin üzerine
dökülür. Ýsteðe göre haþlanmýþ mevsim sebzeleri yemeðin
yanýna garnitür olarak servis yapýlýr.

Gökçümen Hamursuz

Malzemeleri:
Hamur için:
 2 su bardaðý su
 1 fincan zeytin yaðý
 1 kg. un
 Tuz
Harcý için:
 200 gr. haþhaþ
 ½ paket margarin
 1 çay kaþýðý sývý yað

Hazýrlanýþý:
2 su bardaðý su, zeytinyaðý, tuz ve un karýþtýrýlýp normal
hamur yapýlýr. Hamur dinlendirilir. 12 parçaya bölünür
ve her biri tabaktan biraz küçük açýlýr. Haþhaþ, margarin
ve çicek yaðý ocakta ýsýtýlýp karýþtýrýlýr. Hamura sürülür,
bütün hamurlar üst üste konulur, yaðlandýktan sonra
büyütülür. Kenarlarý ortaya gelecek þekilde katlanýr. Tepsi
büyüklüðünde açýlýr, üzerine haþhaþlý yað sürülür. Sýcak
fýrýnda 25 dakika piþirilir.
Sunum; Gökçümen Hamursuzu ýlýkken servis yapýlýr.

Cimcik

Malzemeleri:
 Un
 Yumurta
 Tuz
 Tereyaðý
 Sarýmsak
 Yoðurt

Hazýrlanýþý:
Bir kabýn içine un havuz gibi açýlýr. Yumurta, tuz ve su
ilave edilir. Hamur yoðrulur. Yoðrulduktan sonra
yumaklara ayrýlýr. Hamurlar yuvarlak olarak tek tek açýlýr.
Unlanýr. Oklava ile iki taraftan eþit biçimde sarýlýr. Bir
parmak eninde þeritler halinde kesilir. Daha sonra þeritler
küçük küçük karelere bölünür. El ile havalandýrýlarak
hoplatýlýr. Tek tek cimciklenir. Çapraz biçimde bir kaþýða
40 adet sýðacak þekilde yapýlýr.
Sunum; üzerine sarýmsaklý yoðurt dökülür, tereyaðý
gezdirilir. Servise sunulur.

Ispanaklý Þibit

Malzemeleri:
 ½ kg. ýspanak
 2 baþ kuru soðan
 3 bardak un
 1 bardak sývý yað
 Tuz ,
 Karabiber

Hazýrlanýþý:
Unla tuz normal yumuþaklýkta yoðrularak, ufak bezeler
halinde açýlýr. Ýçine ýspanak ve soðanla hazýrladýðýmýz
harç konulur. Yanmaz tava veya saçta piþirilir. Yaðý içine
konursa makbuldür .
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Tosunum

Malzemeleri:
 1 þiþe maden suyu
 1 yumurta
 1 çorba kaþýðý yoðurt
 1 çay bardaðý
zeytinyaðý
 1 adet soðan
 Tuz
 Haþlanmýþ mercimek
 1 adet margarin
 Haþhaþ , un

Hazýrlanýþý:
Hamur yoðrulur ve 8 parçaya bölünür. Her parça bir
tabak büyüklüðünde açýlarak yaðlanýr, haþhaþ sürülüp
katlanýr. Buzdolabýnda 1 saat bekletilir. Her parça açýlýr,
4 parçaya bölünür. Ýçi doldurularak kapatýlýr. Üzerine
yaðlý haþhaþ sürülüp fýrýna verilir.
Ýçinin hazýrlanýþý; 1 su bardaðý yeþil mercimek iyice
haþlanýp, süzülür. Biraz yaðla soðan kavrulur. Haþlanan
mercimek ilave edilir. Tuz ve karabiber konulur.
Sunum; tercihen sýcak olarak servis yapýlýr.

Dolamber Böreði

Malzemeleri:
 4 orta boy patates
 2 baþ kuru soðan
 Karabiber
 Maydanoz
 Kýrmýzý biber
 Tuz , 4 su bardaðý un
 ½ paket margarin
 Su

Hazýrlanýþý:
Un ve tuz beraber normal yumuþaklýkta yoðrulur. Yarým
saat dinlendirilir. Ufak bezeler halinde ayrýlarak oklavayla
ince açýlýr. Margarinle sývý yað karýþtýrýlýp açýlan hamur
yaðlanýr ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayýp dolandýrýlarak
tepsiye döþenir. 220 derece fýrýnda piþirilir.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Gözleme

Malzemeleri:
 1 kilo un
 Su
 Haþhaþ
 Yað
 Tuz

Hazýrlanýþý:
Un, tuz ve su ile yumuþak bir hamur elde edilir. Bezelere
ayrýlýr. Tek tek haþhaþlanarak yaðlanýr. Hazýrlanan
hamurlar 25 cm. açýlarak sacda piþirilir.
Sunum; sýcak olarak servis yapýlýr.

Mayalý Sucuklu Börek

Malzemeleri:
 1 bardak süt
 Kibrit büyüklüðünde
maya
 ½ bardak su
 Tuz, 1 tatlý kaþýðý
þeker
 4 bardak un
 ½ kangal sucuk
 250 gr. kýyma

Hazýrlanýþý:
Ilýk suda maya ýslatýlýr. Un, süt, maya, þeker, tuz karýþtýrýlýr
ve kulak memesi yumuþaklýðýnda hamur yapýlýr. Kýyma
kavrulur, sucuk ufak parçalar halinde kýymaya ilave edilir.
Hamur mayalanýnca ceviz büyüklüðünde parçalara ayrýlýr.
Parçalar açýlarak yapýlan malzeme içine konulur ve
kýzartýlýr.
Sunum: Sýcak olarak servis yapýlýr.

Haþhaþlý Lokum

Malzemeleri:
 Un
 Maya
 Yoðurt
 Yumurta
 Haþhaþ

Hazýrlanýþý:
Un, su, yoðurt ve maya ile yoðrulur. Bir süre dinlendirilir.
Daha sonra üzerine yumurta ve haþhaþ sürülerek fýrýna
verilir. Yarým saat piþirilerek dýþarý çýkarýlýr. On beþ dakika
dinlendirildikten sonra yemeye hazýrdýr.

Tahinli Cevizli Çörek

Malzemeleri:
 1,5 su bardaðý süt
 2 yumurta
 1 çay bardaðý sývý yað
 Tarçýn
 1 çay kaþýðý dövülmüþ
karanfil
 1,5 su bardaðý tahin,
 1 su bardaðý ceviz,
 250 gr. margarin,
 Tuz, 1 çorba kaþýðý
toz þeker,
 1/2 yaþ maya

Hazýrlanýþý:
½ yaþ maya ½ lt. ýlýk su ile ýslatýlýr. Tahin kavrulur, süt,
yumurta, sývý yað, þeker, tuz ýslatýlan maya ile alabildiði
kadar unla hamur yapýlýr. Altý parçaya bölünür. Ýnce ince
acýlan yufkalar yaðlanýr. Üzerine tekrar açýlan yufka serilir.
Katlar yaðlanarak dikdörtgen þekli verilir. Önce tahin,
sonra ceviz sürülür, rulo yapýlýr. Tepsinin ortasýna kesilen
rulo parça dikey olarak diðerleri çiçek þeklinde dizilir.
Üzerine köpürtülmüþ yumurta beyazý sürülür ve piþirilir.

Haþhaþlý Pide

Malzemeleri:
 1ekmeklik hamur
 1 bardak çekilmiþ
haþhaþ
 1 bardak sývý yað

Hazýrlanýþý:
Ekmeklik hamur dikdörtgen þeklinde açýlýr. Ýçine yað ile
haþhaþ sürülür. 3-4 kez katlanýr. Pideyi fýrýna verirken
üstüne tekrar yaðlý haþhaþ sürülür. Haþhaþýn içine iþlemesi
için üzerine küçük delikler açýlýr. Altý hafifçe unlanarak
tahta kürekle fýrýna sürülür.

Hamur Aþý

Malzemeleri:
 500 gr. önceden
hazýrlanmýþ
kurutulmuþ hamur
 500 gr. haþlanmýþ
yeþil mercimek
 Tuz
 Tereyaðý
 Sarýmsak

Hazýrlanýþý:
Hamur yoðrularak birer cmlik ince ince açýlýr. Kare
þeklinde kesilerek daha sonra kullanýlmak üzere kurutulur.
Önceden kesilerek kurutulmuþ olan hamur kaynayan
suda haþlanýr. Süzüldükten sonra önce haþlanan
mercimek, sonra tuz ve bol tereyaðý ilave edilir. Ýsteðe
göre sarýmsaklý olarak da yapýlabilir.
Sunum; hafif soðuyunca servis edilir.

Tatlýlar

Doldurma Kabak Tatlýsý

Malzemeleri:
 1 orta boy tatlý
kabak,
 2,5 kg toz þeker,
 2 su bardaðý pirinç,
 dolmalýk fýstýk,
 dolmalýk üzüm
Üzerine;
 Ceviz, Kaymak

Hazýrlanýþý:
Kabak bütün halinde soyulur. Üst kýsým kapak þeklinde
çýkarýlýr ve içi temizlenir. Ayrý bir yerde pirinç, ½ kilo toz
þeker 4 su bardaðý su eklenerek piþirilir. Ýçine üzüm ve
fýtýk ilave edilir. Hazýrlanan karýþým kabaðýn içine
doldurulur ve kapaðý kapatýlýr. Geniþ bir tencereye
yarleþtirilir ve azar azar þeker eklenerek fýrýnda piþirilir.
Piþtikten sonra tepsiye ters çevrilerek konur ve üstü biraz
daha kýzartýlýr. Soðuyunca dilimler halinde kesilerek servis
yapýlýr. Ýsteðe göre üzerine kaymak ve ceviz konulur.

Güllaç

Malzemeleri:
 6 adet güllaç yapraðý,
 100gr ceviz ,
 1 tatlý kaþýðý tarçýn ,
 1 kg süt ,
 1 su bardaðý þeker ,
 100gr. kaymak

Hazýrlanýþý:
Cevizler irice dövülüp tarçýnla karýþtýrýlýr. Güllaç yapraklarý
dörde bölünür. Þekerle süt kaynatýlýr. Güllaçlar, geniþ
kenarlarý olan tepside sýcak þekerli süte bastýrýlýp, hafif
yumuþatýlarak ikiye katlanýr. Tabaða alýnýp geniþ olan
kenarlarýna tarçýnlý ceviz ve kaymak koyulur. Hepsi
tamamlandýðýnda kalan süt üstüne dökülür Tatlýnýn
üzerine dövülmüþ antepfýstýðý serpilerek soðuk servis
yapýlýr.

Cendere

Malzemeleri:
 3 yumurta,
 1 su bardaðý yoðurt,
 1 su bardaðý sývý yað,
 5 su bardaðý un
 1 paket kabartma
tozu
 1 tutam tuz,
 1 paket margarin,
 1 kg niþasta

Hazýrlanýþý:
Un , yað, yoðurt, yumurtalar, tuz, kabartma tozu hep
birlikte hanur yapýlýr. Hamur cevizden büyük 30 bezeye
ayrýlýr. Bezeler niþasta ile olabildiðince açýlarak yufka
haline getirilir. Yufkalarýn arasýna ceviz serpiþtirilerek
tepsiye dizilir. Kýzartýlan margarin kaþýkla hamurlarýn
üzerinde gezdirilir. Orta hararetteki fýrýnda iyice kýzartýlýr
ve soðumaya býrakýlýr. Önceden bir tencereye konulan 6
su bardaðý þeker ve 4 su bardaðý su ile kaynatýlan þerbet
soðuk hamurun üzerine dökülür.
Soðuk olarak ve kaymakla servis yapýlýr.

Ev Baklavasý

Malzemeleri:
 600 gr. Un ,
 3 yumurta ,
 500 gr. dövülmüþ ceviz,
 1 kg mýsýr özü yaðý ,
 250 gr. tuzsuz tereyaðý,
 750 gr. elenmiþ ev
niþastasý,
 1 limon suyu,
 1 kahve fincaný
zeytinyaðý,
 1 fiske tuz

Hazýrlanýþý:
600 gr un, 3 yumurta, 1 fincan zeytinyaðý, 1 su bardaðý
kadar su ve 1 çimdik tuz ile iyice ve yumuþakça yoðrulur.
1 saat bekletilir. Hamur ceviz büyüklüðünde 45 bezeye
ayrýlýr. Bezeler nemli bezle örtülür. Her beze oklava ve
niþasta yardýmý ile incecik açýlýr. Tepsiye yayýlýr. Her
yayýmda dövülmüþ ceviz serpilir. 45 yufka üst üste
istiflenir. Baklava biçimi kesilir. Yað iyice kýzdýrýlýr. Sýcak
sýcak haþlanýr. Fýrýna verilir. Fýrýndan çýkýnca ýlýk þurup
dökülür. Dinlendirilir. Tepsi soðuksa þurup sýcak dökülür.

Þurubu için;
 2 kg þeker ,1 limon suyu

Sunum; soðuk olarak servis yapýlýr.

Kaymaklý Baklava

Malzemeleri:
 600 gr. Un,
 3 yumurta,
 500 gr. dövülmüþ ceviz,
 1 kg. mýsýrözü yaðý,
 250 gr. tuzsuz tereyaðý
 750 gr. elenmiþ ev
niþastasý,
 1 limon suyu,
 1 kahve fincaný
zeytinyaðý,
 1 fiske tuz
Üzerine: kaymak,
antepfýstýðý
 Þurubu için: 2 kg toz
þeker,
 1limon suyu ile
kestirilir.

Hazýrlanýþý:
600 grun, 3 yumurta, 1 fincan zeytinyaðý, 1 su bardaðý
kadar un ve 1 çimdik tuz ile iyice ve yumuþakça yuðurulur.
1 saat bekletiilir. Hamur ceviz büyüklüðünde 45 bezeye
ayrýlýr. Her beze oklava ve niþasta ile incecik açýlýr. Tepsiye
yayýlýr. Her yayýmda dövülmüþ serpilir. 45 yufka üst üste
istiflenir. Baklava biçimi kesilir. Yað iyice kýzdýrýlýr. Sýcak
sýcak haþlanýr. Fýrýna verilir. Fýrýndan çýkýnca ýlýk þurup
dökülür. Dinlendirilir. Tepsi soðuksa þurup sýcak dökülür.
Üzerine antepfýstýðý ve kaymak ile süslenir. Soðuk olarak
servis yapýlýr.

Yufka Tatlýsý

Malzemeleri:
 8 adet kuru yufka,
 1 kg toz þeker,
 500 gr su,
 1 tatlý kaþýðý limon
suyu,
 50 gr iri taneli
niþasta,
 50 gr. ceviz içi,
 125 gr eritilmiþ
margarin veya
tereyaðý

Hazýrlanýþý:
Temiz bir örtü üzerine konulan yufkalar su serpiþtirilerek
yumuþatýlýr. Fýrýn tepsisi hafifçe yaðlanýr. Ýlk yufka tepsiye
döþenir. Daha önce kýsýk ateþte 5-6 dakika kavrulmuþ
olan ceviz içi, niþastanýn bir kýsmý, tepsiye döþenip
yaðlanmýþ olan yufkanýn üzerine serpilir. Bu iþlem 8 yufka
içinde sýrayla yapýlýr. En üste kalan yað fýrça ile sürülür.
Býçakla baklava dilimleri halinde kesilir. 200 derece
ýsýtýlmýþ olan fýrýnda 20-25 dakika piþirilir. Daha önce
hazýrlanmýþ olan soðuk þerbet ýlýmýþ yufkalarýn üzerine
dökülür. Bir gün dinlendirildikten sonra soðuk olarak
servis yapýlýr.

Kaymaklý Hamur Tatlýsý

Malzemeleri:
 2 yumurta,
 1 çay bardaðý su,
 1 çay kaþýðý
kabartma tozu,
 3 komposto kasesi un,
 1/2 kg kaymak, 1
fiske tuz
 Þurubu için:
 5 bardak þeker,
 4 bardak su,
 1 parça limon tuzu

Hazýrlanýþý:
Yumurta, su, bir fiske tuz karýþtýrýlýr un ve kabartma tozu
ilave edilir. Kulak memesi kývamýnda bir hamur elde
edilir. Hamur 2 parçaya ayrýlýr. 1 parça tekrar 2 'ye
ayrýlarak yufka açýlýr. Kaymak kýzartýlýp karýþtýrýlarak
eritilir. Açýlan yufka üzerine kaymak sürülerek, rulo
þeklinde sarýlýr ve dinlenmeye býrakýlýr. Diðer yufkalarda
ayný þekilde sarýlýr ve dinlenmeye býrakýlýr. Daha sonra 4
parmak arayla kesilir. Rulo kýsým üste gelmek þartýyla
yuvarlak þeklinde açýlýr. Daha sonra kýzartýlarak þuruba
atýlýr.
Tercihen soðuk olarak servis yapýlýr.

Su Muhallebisi

Malzemeleri:
 1 çay bardaðý niþasta,
 1,5 su bardaðý
pekmez
 7 su bardaðý su,
 1 çay bardaðý toz
þeker

Hazýrlanýþý:
1 çay bardaðý niþasta, 1 çay bardaðý toz þeker ve 4su
bardaðý su 10 dakika kaynatýlýr. Muhallebi kývamýna gelen
niþasta ýslatýlmýþ bir tepsiye 1,5 santim kalýnlýðýnda
dökülür. Ýyice soðutulup küp þeker büyüklüðünde kesilir.
Þerbetinin hazýrlanmasý; 1,5 su bardaðý pekmez þerbetinin
içine atýlýr.

Sütlü Ýncir Tatlýsý

Malzemeleri:
 1 kg süt,
 1 fincan niþasta,
 8-10 kuru incir,
 3 fincan toz þeker

Hazýrlanýþý:
Ýncirler yýkanýr, küp þeklnde doðranýr. 1 çay bardaðý su
ile iyice piþirilir. Süt kaynatýlýp soðuduktan sonra içine 1
fincan niþasta katýlýp piþirilir. Koyulaþýnca içine
yumuþamýþ incirler ve toz þeker katýlýp karýþtýrýlýr ve
soðumaya býrakýlýr.
Kaselere konularak üzerine fýndýk, ceviz ya da hindistan
cevizi serpilirek servis edilir.

Un Helvasý

Malzemeleri:
 500 gr. sývý yað,
 1 kg un,
 1kg þeker,

Hazýrlanýþý:
Bir tencerenin içerisine yað konur. Yað kýzdýrýldýktan
sonra un ilave edilir. Unla yað pembeleþinceye kadar
kavrulur. Önceden þeker ve 1 kg su kaynatýlýp þerbet
hazýrlanýr. Daha sonra kavrulmuþ olan unun üzerine
þerbet dökülür. 3 dakika karýþtýrýlýr. Ocaktan indirilip
üzeri örtülüp soðumaya býrakýlýr.

Ýrmik Helvasý

Malzemeleri:
 2 su bardaðý irmik,
 3 su bardaðý su,
 2 su bardaðý þeker,
 ½ su bardaðý zeytin
yaðý,
fýstýk ve tarçýn.

Hazýrlanýþý:
Zeytinyaðý ile fýstýklar kavrulduktan sonra irmik ilave
edilir.Rengi deðiþene kadar kavrulan karýþýma önceden
hazýrlanan þekerli su ilave edilir.Helva suyunu çekene
kadar karýþtýrýlýr,tarçýn ilave ettikten sonra ateþten çekilir.
Bir süre dinlendirilir.
Sunum:tercihen ýlýk servis yapýlýr.

Gül Tatlýsý

Malzemeleri:
 2 yumurta biraz tuz
ve un
Þurup için:
 4 su bardaðý toz
þeker,
 3,5 su bardaðý su ve
limon suyu.

Hazýrlanýþý:
2yumurta biraz tuzun alabileceði kadar un ilave edilerek
bir beze hamur yapýlýr.Hamur normal kalýnlýkta açýlarak
ikiþer santim kalýnlýkta þeritler uzun olacaðýndan ortadan
bölünür.1.5 su bardaðý yað küçük ve derin bir tavada
kýzartýlýr. Kýzaran hamurlar çatal ile rulo þeklinde sarýlarak
daha önce hazýrlanmýþ olan soðumuþ þuruba atýlarak
süzülür.
Sunum:Tatlýlar gül þeklinde servis tabaðýnda soðuk olarak
sunulur.

Namaz Lokmasý

Malzemeleri:
 4 su bardaðý böreklik
un,
 1 tatlý kaþýðý tuz,
 750 gr sývý yað,
 2 tatlý kaþýðý kuru
(toz) maya
 2 tatlý kaþýðý toz þeker,
 Pudra þekeri (üzerine
serpmek için)

Hazýrlanýþý:
2 tatlý kaþýðý maya , 2 tatlý kaþýðý þeker bir su bardaðýnýn
içine konur üzerine, yarým bardak ýlýk su ilave edilir.
Karýþtýrýlýp eritilir. Kabarmasý beklenir. Bardaktan taþmaya
baþlatyýnca derin bir kapta elenen 4 su bardaðý unun içine
1 tatlý kaþýðý tuz ile beraber ilave edilir ve karýþtýrýlýr.
Yaklaþýk 2,5 su bardaðý ýlýk su ile yoðurulur. Hamur iyice
özleþtirilir. Üzerine bir kapak kapatýlarak kumaþ
peçetelerle örtülür. Yarým saat kadar sonra hamur
mayalanmýþtýr. Bir kaseye su doldurulur. Bir tatlý kaþýðý
hazýr bulundurulur. Çukur tavaya sývý yað konur iyice
kýzdýrýlýr. Sol elle hamur avuca alýnýp yumruk yaparak
sýkýlýr. Avucun üzerinde bulunan hamur tatlý kaþýðý ile
alýnýp kýzgýn yaða býrakýlýr. Kaþýða hamurun yapýþmamasý
için, kaþýk ara sýra yaða yada kasede bulunan suya batýrýlýr.
Iþlem hýzlý hýzlý yapýlýr. Lokmalar iyice kýzarmasý için
delikli kevgirle ara sýra karýþtýrýlýr. Pembeleþen lokmalar
kevgirle süzülüp alýnýr. Bir tabakta dinlendirilir.
Servis tabaðýna alýnýp üzerine pudra þekeri serpilir. Ilýk
olarak servis edilir.

Gül Baklavasý

Malzemeleri:
 2 yumurta
 Un
 Tuz
 1,5 su bardaðý yað
Þurup için:
 4 su bardaðý toz þeker
 3,5 su bardaðý su
 Limon suyu

Hazýrlanýþý:
2 yumurta, biraz tuz ve alabileceði kadar un ilave edilerek
bir beze hamur yapýlýr. Hamur normal kalýnlýkta açýlarak
ikiþer santim kalýnlýkta þeritler halinde kesilir. Orta
kýsmýndaki þeritler uzun olacaðýdan ortadan bölünür.
Hamurlar 1,5 su bardaðý yað ile küçük ve derin bir tavada
kýzartýlýr. Kýzaran hamurlar çatal ile rulo þeklinde sarýlarak
daha önce hazýrlanan soðumuþ þuruba atýlarak süzülür.
Sunum; tatlýlar gül þeklinde, servis tabaðýnda soðuk olarak
sunulur.

T.C.
KÜTAHYA VALÝLÝÐÝ
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
Hazýrlayanlar:
Zülkarni YELDEMEZ
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü
Muammer ÖZER
Þube Müdürü
Sarper KÖKTEN
Turizm Araþtýrmacýsý
Yemek Seçimi ve Kontrol
Semra BATMAN - Sevda EKÝK
Kütahya Kýz Teknik ve Meslek Lisesi
Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri
Öðretmenleri
Kapak Fotoðrafý
Mustafa Semih SARAOÐLU
Fotoðraflar
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
Arþivi
Mustafa Semih SARAOÐLU Arþivi
Ekspres Gazetesi Arþivi
Mehmet ATAKAN Kütahya Konaðý
Ýletiþim:
Tel : 0 274 223 62 13
Fax : 0274 223 55 35
Web :
www.kutahyakulturturizm.gov.tr
e posta:
kulturkutahya@kutahyakultur.gov.tr
5846 Sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu Gereði izinsiz kullanýlamaz
Kütahya Mutfak Kültürü kitabý
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
tarafýndan hazýrlanmýþ,
Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarý ile
basýlmýþtýr.

YAPMADAN DÖNMEYÝN....
- Çavdarhisardaki Antik Roma kenti Aizanoi'yi,
Dünyanýn ilk antik borsasýný, tiyatro ve stadyumu,
- Frigya Vadilerindeki peribacalarýný, kaya
mezarlarýný, þapelleri görmeden,
- Germiyan Sokaðý'ndaki 150 yýllýk Türk
konaklarýný,
- Ýl Merkezinde bulunan 8 Müzeyi ve ayný
zamanda müze olan Lajos Kossuth'un misafir
edildiði Konaðý gezmeden,
- Osmanlý Devletinin kurucusu Osman Bey'
in ninesi Hayme Ana'nýn türbesini,
- Kurtuluþ Savaþýna tanýklýk eden Zafertepe'yi,
Dumlupýnarý ve Þehitliði ziyaret etmeden,
- Ulu Camii ve Mevleviliðin önemli
merkezlerinden olan Dönenler Camii görmeden,
- Kütahya Kalesini, içindeki Döner Gazinoyu
görmeden,
- Haþhaþlý Pide ve Lokumu ile Türk
Konaklarýndaki Yöresel lezzetlerinden tatmadan,
- 8 Termal Turizm Merkezinden birinin
kaplýcalarýndan þifa bulmadan,
- Pýnarlarýndan içmeden, Vazosunda fotoðraf
çektirmeden,
- 40 çeþit leblebisinden ve Dünyaca ünlü el yapýmý
çini ve porselenlerinden almadan,
dönmeyin...

