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1978 yılından itibaren lokal olarak Restaurant  sektöründe hizmet vermekteyiz.
Grup Firmalarımızdan; Kayseriʼnin ile Beş Yıldızlı Restaurantı  Beyaz Saray İskender, Tokyat Fast Food, 

Mantı ve Makarnanın Buluştuğu Beyaz Saray Express, Tarihi dokusu, doğası ve lezzetleriyle Konak Restaurant...
Hedefimiz ise Daimi olarak sizlerin güzel anılarla ayrılacağı kalıcı dostlukların adresi olmak.
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 Harman Mah. Erhan Cad. No: 85 Talas / KA
 info@konakrestaurantkayseri.com

437 0 88803
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The phrase, “Regional Goods” has become To expand on this example, Trabzon and its 
all the rage in recent years. True, it might be village butter, Kastamonu and its garlic as 
all the rage but this is no simple fad. This is well as many delicacies of other cities should 
something we must dwell on and contribute be marketed with the same methods.
to the development of.

Turkey, as a country on the road to the EU, 
Regional goods are goods particular to a city has a great advantage in its variety of 
or region which are embroidered with the agricultural and regional goods. We must 
culture of that region. Style, technique and use this advantage well. Many goods which 
rules of cultivation and method of we produce in our country are unable to be 
processing should all contribute greatly to produced anywhere else in the world. For 
the regional promotion of the goods. example, figs, hazelnuts, apricots…

Even with just these goods we can make 
Even though what makes a product valuable significant headway. Moreover there are 
is the soil it is grown in, the water, air, angle of many more products which are produced in 
interaction between the soil and sun and so very small numbers and underdeveloped, 
on, we must pay special attention to the final virtually waiting for high quality mass 
processing of a product prior to marketing it. production.

For instance, in the case of Kayseri, its The fact that the importance of agriculture 
signature products are sujuk and pastirma. will not change in humanity's future is now 
Today, the Kayseri sujuk and pastirma, widely accepted.
which is as famous outside the city as well as 
internationally, has undergone significant 
changes in order to preserve its legitimate 
brand value.

Wherever they are coming from in the world, 
people who visit Kayseri won't leave the city 
without buying a bit of sujuk or pastirma, at 
least as a present for someone else. However, 
not all seasonal or weather conditions are 
right for this.

Meaning that it is not always possible to 
carry these long distances due to reasons 
such as smell, etc. However, with the 
development of air tight packaging, it is now 
possible to send them anywhere in the 
world.

The development we are talking about has 
prepared the foundation of making pastirma 
known throughout the world. We can all 
observe that these are signif icant 
developments.
Taken as an example, this is precisely what a 
“regional good” is. From start to sale, even to 
the table of the consumer, this has been 
ensured.

REGIONAL GOODS AND THEIR / OUR FUTURE
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB President

Son yılların adeta moda deyimi haline geldi Bu örnek üzerinden çalışarak Trabzon'un 
“Yöresel Ürünler” sözü. Doğrudur belki köy tereyağını, Kastamonu'nun sarımsağını 
modadır ama bu sadece basit bir moda vb. birçok şehrin nefis lezzetlerini aynı 
değildir. Bu üzerinde durmamız, çalışmamız yöntemle piyasaya sunmak gerekir.
hatta gel iş imi için büyük çabalar 
harcamamız gereken bir modadır. AB yolunda bir ülke olarak Türkiye, tarımda 

ve yöresel ürünlerde ki çeşitliliğini nedeni ile 
Yöresel ürünlerden anlaşılan; bir şehirde büyük bir avantaj ın sahibidir.  Bu 
beldede, yerde yetişen ve oranın kültürü ile avantajımızı çok iyi kullanmalıyız. Bütün 
işlenen ürünler ve mamulleridir. Yetişme dünyada ülkemizde üretilen çok ürün 
tarzı, yetişme teknikleri, yetişme kuralları, üretilememektedir. Mesela incir, mesela 
işleme biçimi vb. aslında ürünün yöresel fındık, mesela kayısı…
tanıtımına büyük katkılar sağlamalıdır. 

Sadece bu kalemler ile bile büyük bir fark 
Bir ürünü değerli kılan onun varlığı, yetiştiği ortaya koyabiliriz. Kaldı ki yerel ve çok az 
toprak, suyu, havası, toprağının güneş ile ü r e t i l e n  ve  b i r  t ü r l ü  ge l i ş i m i n i  
olan eğim ilişkisi vb olmasına rağmen, bir de sağlayamadığımız çok ürün var ve bunlarda 
ürünün piyasaya sunulmadan önceki son daha çok ve kaliteli üretim için adeta sırada 
işlemlerine dikkat etmeliyiz. bekliyorlar.

Mesela, Kayseri için marka ürün olan sucuk İnsanlığın geleceğinde tarımın öneminin 
ve pastırma. Bugün şehir içinde olduğu değişmeyeceği artık herkes tarafından kabul 
kadar şehir dışında hatta yurt dışında da edilen bir gerçek. 
büyük bir şöhret sahibi olan Kayseri sucuk ve 
pastırması, bu haklı marka değerini O zaman b iz lerde bu çerçevede ;  
yukarıda tutabilmek için pazarlamasında da topraklarımızı hırpalamadan, ürün kalite ve 
büyük değişimler geliştirmiştir. çeşitliliğimizi yok etmeden, daha sağlıklı ve 

daha kıymetli ürünler ürütmeyi ve üstün 
Dünyanın neresinden gelirseniz gelin özelliklerini koruyacak şekilde satışa 
Kayseri'ye gelen insanlar mutlaka; sucuk- sunmayı kendimize prensip etmeli ve bu 
pastırma ikilisinden bir parça, hiç olmazsa konuda çalışmaları ve araştırmaları 
hediyelik olarak almadan şehirden desteklemeliyiz.
çıkmazlar. Ama her mevsim ve hava şartları 
buna münasip değildir. Yöresel ürünlerin geleceği, bir bakıma 

insanların ve ülkemizin geleceği açısından 
Yani her zaman bunları uzaklara taşımak; büyük önem taşıyor. Küçümsenecek ve basit 
k o k u  v b .  n e d e n l e r l e  m ü m k ü n  bir panayır gibi görülecek bir konu değil.
olmamaktaydı. Ancak şehirde gelişen 
“vakumlama” sistemi ile artık dünyanın dört Gerek yerel yönetimler gerekse yerel çalışma 
bir yanına bunları gönül rahatlığı ile grupları ve sivil kurumlar bu konuda kendi 
göndermek mümkün. kapasiteleri çerçevesinde çalışmalara omuz 

vermek ve şehirlerine değer katmayı 
Bahsettiğimiz gelişim, pastırmanın bütün hedeflemek zorundadırlar. 
dünyada tanınırlığını büyük oranda 
artırmak için zemin hazırlamıştır. Bu Bir çalışma yöresinden, yerinden destek 
yüzden de büyük gelişmelerin olduğunu görmüyorsa ve yerinde değer taşımıyorsa 
hepimiz gözlüyoruz. dışarıdan yapılacak hiçbir müdahale ona 

hayat veremez.
Bu bir örnek olarak konulursa tam bir 
“yöresel ürün”dür. Başlangıçtan satışa, hatta 
tüketicinin sofrasına kadar bu sağlanmıştır.

YÖRESEL ÜRÜNLER VE GELECEĞİ/GELECEĞİMİZ
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Kayseri Pastırması'na Ayırt Edici şartlarına göre 3-5 gün kurutulur. 
Özelliği  Sağlayan Etmenler:  Buna birinci kurutma denir. 
Pastırma; sığır etinin belirli Akşamdan sonra kurutma yerle-
işlemlerden geçirildikten sonra rinden alınan etler, üst üste 
çemen ile kaplanmasıyla oluşan konularak denklenmeye alınır. 
yiyecektir. Özel kurutma ve renk Denklenmede iyice sıkıştırılan etler 
aldırma işlemlerinden geçiril- 5-6 saat kadar kalır. Denklenmeden 
melidir. çıkarılan etler, ikinci defa kurutul-
Kurutma işlemi özelliği; başka mak üzere açık havaya çıkarılır. 
yerlerde olmayan Kayseri'ye has İkinci kurutma hava şartlarına göre 
gündüzleri sıcak, geceleri, serin 2-4 gün sürer. 
esen rüzgar pastırmanın uygun Daha sonra pastırmalık etlerin 
şekilde kurumasını sağlar. Bu kenarları traşlanarak üzerlerine 
rüzgar tek yönden değil yıl boyunca çemen tabakası sürülür. Çemen 
her yönden esen rüzgardır. Bu tabakasının kalınlığı pastırmanın 
rüzgarın yöresel bir adı yoktur. üzerinde 5 milimetreyi geçmeme-
Renk Alma Özelliği: Kayseri'deki lidir.
yer altı sularında belirli oranda Bu işlemin ardından pastırmalar 
bulunan nitrat maddesi sayesinde üçüncü defa kurutulmak üzere açık 
pastırma kendine has kırmızı rengi havaya çıkarılır. Üçüncü ve son 
doğal olarak sağlamaktadır.  kurutma 1-2 gün sürer.
Pastırma etleri bu suda tuzlama 100 kg. taze çemen tabakasının 
aşamasından sonra bolca yıkanır. bileşimi; 25 kg. buy otu, 20 kg. 
Bu yıkama su dolu kaplara batırmak sarımsak, 7 kg. kırmızı biber 
ve çalkalamak suretiyle yapılır. alabildiği kadar su şeklindedir.
Kayseri Pastırması'nın Üretim Denetimi: Üretimin ve yukarıda 
Tekniği: Pastırmalık sığır etleri bu iş belirtilen özellikteki pastırmaların 
için özel olarak  eğitilmiş pastırma üretime uygun şekilde yapılıp 
ustaları tarafından karkas etlerden yapılmadığının denetimi mevcut 
dikkatli şekilde sökülür. Sökülen kanun ve yönetmeliklere göre 
pastırmalık etler, ustalar tarafından Belediyeden, Tarım İl Müdür-
düzeltildikten sonra tuzlanır. lüğü'nden, İl Sağlık Müdür-
Tuz olarak iri taneli kaya tuzları lüğü'nden ve Ticaret Odası'ndan 
kullanılır. Tuzlanan etler 1 gün oluşturulacak bir Komisyon 
bekletilir ve sonra bol suda yıkanır. tarafından yapılabilir.
Yıkanan etler açık havada, hava 

KAYSERİ PASTIRMASI / KAYSERI PASTRAMI

Başvuru Tarihi / Application Date
Başvuru No / Application No
Başvuru Sahibi / Applier
Adresi / Address
Ürünün Adı / Product Name
Menşe İşaretin Adı / Mark Of Origin Name
Üretim Alanı / Production Area 
Kullanım Biçimi / Usage

:
:
:
:
:
:
:
:

13/09/2000 
C 2000/008
Kayseri Ticaret Odası / Kayseri Chamber of Commerce
Tennuri Sok. No. 6 KAYSERİ
Pastırma / Pastrami
KAYSERİ PASTIRMASI /KAYSERI PASTRAMI
Kayseri İl Sınırı İçi / Inside Kayseri Provincial Border
Markalama / Marking

Factors providing distinguishing rinsed. Rinsed beef are dried for 3-
features of Kayseri Pastrami: 5 days in the open air according to 
Pastrami: pastrami is a food made weather conditions. This is called 
from beef after some specific as first drying. 
process and covering it with After evening beefs taken from 
fenugreek. It should have a special drying place are taken to the 
drying and colouring process.  equation by superimposing. Beef 
Drying Process Property: wind taken from equation are moved to 
blows warm at day time and cold outdoor for second drying. 
at nights, unique to Kayseri, Second drying takes 2-4 days 
provides pastrami to dry properly. according to weather conditions. 
This is the wind blowing not from Later on edges of the beef are 
one direction but from all trimmed and covered with 
directions along the year. There is fenugreek. Thickness of the 
no regional name for this wind. fenugreek layer on the pastrami 
Property of Colouring Process: shouldn't be more than 5 mm. 
Pastrami has its natural red After this process pastrami is 
colour thanks to nitrate element moved to outdoor for third 
in ground waters of Kayseri. Beef drying. Third and the last drying 
of pastrami is sluiced with this takes 1-2 days. 
water after salting. Sluicing is Ingredients for 100 kg of fresh 
performed by immersing and fenugreek layer; 25 kg of greek 
swilling in containers filled with clover, 20 kg of garlic, 7 kg of red 
water. pepper, sufficient water.
Manufacturing Technique of Inspect ion:  Inspect ion of  
Kayseri Pastrami: beef  for manufactur ing  and above 
pastrami is picked away from mentioned qualities of pastrami 
body carefully by specially trained are performed by a commission 
pastrami specialists (butchers). c re a te d  b y  Mu n i c i p a l i t y,  
Beef for pastrami was salted after Prov inc ia l  D i rec tora te o f  
being trimmed by specialists. A g r i c u l t u r e ,  p r o v i n c i a l  
In this process coarse-grained directorate of  health and 
rock salt is used. Beef salted are Chamber of commerce. 
kept waiting for one night and 
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Kayseri Sucuğu'na  Ayırt Edici konulur.
Özelliği Sağlayan Etmenler: Bu karışıma tuz, baharat, kimyon 
Sucuk; sucukluk sığır etleri ve sarımsak ilave edilerek iyice 
sarımsak ve baharat karıştırılıp karıştırılır. Karışım 1 gün teknede 
bağ ı r sak lara do lduru larak  bekletilir. Kıyma makinalarında 
hazırlanan  yiyecektir. Özel ince kıyma şeklinde kıyılarak 
kurutma ve renk a ld ı rma sucuk hamuru hazırlanır. Sucuk 
işlemlerinden geçirilmelidir. hamuru özel makinalarla tabii ve 
Kurutma işlemi özelliği: Başka suni bağırsaklara doldurulur.
yerde olmayan Kayseri'ye has Bağırsaklara doldurulan sucuklar 
gündüzleri sıcak, geceleri, serin kurutulur. 
esen rüzgâr  sucuğun uygun 100 kg. taze sucuk karışımının 
şekilde kurumasını sağlar. Bu bileşimi;
rüzgâr tek yönden değil yıl 80 kg. az yağlı sığır eti,
boyunca her yönden esen 20 kg. sığır iç yağı,
rüzgârdır. Bu rüzgârın yöresel bir 2 kg. toz halinde tatlı kırmızı biber
adı yoktur. 1 kg. toz halinde acı kırmızı biber 
Renk Alma Özelliği: Kayseri'deki (İsteğe göre acı kırmızı biber 
yer altı sularında belirli oranda artırılır veya eksiltilir.)
bulunan nitrat maddesi sayesinde 2 kg. sofralık tuz (iyotlu veya 
sucuğun kendine has kırmızı iyotsuz farketmez)
rengi doğal olarak sağlan- 0,5 kg. karabiber,
maktadır. Sucukluk etler kıyma 0,4 kg. yenibahar,
makinalarına girmeden önce bu 2,5 kg. sarımsak.
su ile bolca yıkanır. Denetimi: Üretimin ve yukarıda 
Kayseri Sucuğu'nun Üretim belirtilen özellikteki pastırma-
Tekniği: Sucuk için seçilen etler ların üretime uygun şekilde 
bu iş için özel olarak eğitilmiş yapılıp yapılmadığının denetimi 
sucuk ustaları tarafından önce mevcut kanun ve yönetmeliklere 
kuşbaşı şeklinde hazırlanarak göre Belediyeden, Tarım İl 
kıyma makinalarında kıyılır. Müdürlüğü'nden, İ l  Sağlık 
Sucuk harman teknelerine Müdürlüğü'nden ve Ticaret 
konulur. Sucukluk yağlar kuşbaşı Odası'ndan oluşturulacak bir 
şekl inde kıyı larak üzerine Komisyon tarafından yapılabilir.
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Factors providing distinguishing rinsed. Rinsed beef are dried for 3-
features of Kayseri Pastrami: 5 days in the open air according to 
Pastrami: pastrami is a food made weather conditions. This is called 
from beef after some specific as first drying. 
process and covering it with After evening beefs taken from 
fenugreek. It should have a special drying place are taken to the 
drying and colouring process.  equation by superimposing. Beef 
Drying Process Property: wind taken from equation are moved to 
blows warm at day time and cold outdoor for second drying. 
at nights, unique to Kayseri, Second drying takes 2-4 days 
provides pastrami to dry properly. according to weather conditions. 
This is the wind blowing not from Later on edges of the beef are 
one direction but from all trimmed and covered with 
directions along the year. There is fenugreek. Thickness of the 
no regional name for this wind. fenugreek layer on the pastrami 
Property of Colouring Process: shouldn't be more than 5 mm. 
Pastrami has its natural red After this process pastrami is 
colour thanks to nitrate element moved to outdoor for third 
in ground waters of Kayseri. Beef drying. Third and the last drying 
of pastrami is sluiced with this takes 1-2 days. 
water after salting. Sluicing is Ingredients for 100 kg of fresh 
performed by immersing and fenugreek layer; 25 kg of greek 
swilling in containers filled with clover, 20 kg of garlic, 7 kg of red 
water. pepper, sufficient water.
Manufacturing Technique of Inspect ion:  Inspect ion of  
Kayseri Pastrami: beef  for manufactur ing  and above 
pastrami is picked away from mentioned qualities of pastrami 
body carefully by specially trained are performed by a commission 
pastrami specialists (butchers). c re a te d  b y  Mu n i c i p a l i t y,  
Beef for pastrami was salted after Prov inc ia l  D i rec tora te o f  
being trimmed by specialists. A g r i c u l t u r e ,  p r o v i n c i a l  
In this process coarse-grained directorate of  health and 
rock salt is used. Beef salted are Chamber of commerce. 
kept waiting for one night and 
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Yönetim Merkezi:
Kayseri Ticaret Odası
Cumhuriyet Mahallesi 
Tennuri Cad. No:6
Kiçikapı / KAYSERİ

Tel:   (0352) 222 45 28
          (0352) 222 45 29
Faks: (0352) 232 84 12
         (0352) 232 10 69
www.kayserito.org.tr
kaytic@kayserito.org.tr

Bu kitap içerisinde bulunan tüm
bilgiler Kayseri Ticaret Odası’na ait
olup izin alınmadan veya kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz.
Bu kitap hazırlanmasında katkıları bulunan

KONAK RESTAURANT
MUBA HOME MOBİLYA

HİLAL MAĞAZALARI
ANKARA KASABI ve

Bakırcılık mesleğini yaşatan
BAKIRCILAR ÇARŞISI SANATKÂRLARINA

teşekkür ederiz.

SPONSOR FİRMALAR
DİL-MER
Tercüme Ofisi

Çeviri:

Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. 
Aytar Sok. No: 1/114
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 222 22 46
Fax: (0352) 222 22 46
www.dilmer.org

Hazırlayan:
Birsen KOCA

Sahibi:
Kayseri Ticaret Odası

Baskı:

M Grup
Tel: (0352) 321 24 11
Faks: (0352) 321 24 19
www.mgrup.com
mgrup@mgrup.com

SOBA

Ürünün Tanımı: mantısı olamamaktadır. 
Mantı, genel olarak un, su, yumurta, Ü r e t i m d e  k u l l a n ı l a n  t e m e l  
tuz gibi majör ingrediyenlerin belirli hammaddeler:
oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla Un: Mantının ana unsuru undur. Un, 
e l d e  e d i l e n  h a m u r u n  b i r a z  elde edildiği buğdayın kalitesine göre 
dinlendirilip belirli büyüklükte farklı özelliklerde olsa da mantı 
parçalara bölünerek, her bir parçaya yapımında kullanılan unun öz (gluten) 
belirli miktarda kıyma konduktan değerinin oldukça yüksek olması 
sonra hamurun dürülmesi esasına gerekmektedir. Kayseri mantısı 
dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir yapımında kullanılan unda protein 
mamuldür. Genel olarak Kayseri ili ile ağırlıkça %13 – 13.50, yaş gluten miktarı 
bütünlenmiş olan mantının tarihi minimum %32 olmalıdır.  Bu amaçla 
oldukça eskilere dayanmaktadır. yeni öğütülmüş unlardan ziyade 
Mantı adı anıldığında akla ilk gelen ilin öğütüldükten sonra belli  süre 
Kayseri olması, mantının orijininin dinlendirilerek öz kalitesi iyileştirilmiş 
Kayseri ili olduğunun bir göstergesidir buğday unları tercih edilmektedir. 
ve tüm Anadolu'ya Kayseri ilinden Bunun yanında unun rengi beyaz, su 
yayılmıştır. Bu bağlamda Kayseri kaldırma ve amilaz aktivitesi yeterli 
m a n t ı s ı n ı n  ü n ü n ü d uy m aya n olmalıdır. Unda bulunan protein 
kalmamıştır. Kayseri ilinin ticarette miktarının yanı sıra protein kalitesinin 
önde gelen illerden biri olması, optimum seviyede olması, mantı 
tüccarlarımızın gittikleri yurtiçi veya h a m u r u n u n i n ce  b i r  ş e k i l d e  
y u r t d ı ş ı  b ö l g e l e r d e  K a y s e r i  açılabilmesi için gerekli hususların 
mantısından övünerek bahsetmeleri başında gelmektedir. Unların kül 
ve hatta ürünü bizzat götürerek ikram içeriğinin de kalite parametreleri 
etmeleri, mantının ününün sağlam açısından düşük olması istenir. Unun 
zeminlere oturtulmasında çok büyük nem miktarı, son ürünün su kaldırma 
rol oynamıştır. Eskiden Kayseri'de kapasitesi dahilinde eklenmesi 
ailelerin kız beğenmede, aday kızın gereken suyu bel i r leyebi lmek 
mantı yapabilme becerisine çok dikkat açısından çok önemlidir. Undaki nem 
etmesi gibi gelenekler de mantının ne miktarı en fazla %14.5 olmalıdır.
kadar önemli olduğuna ışık tutan bir Tuz: Mantıya arzu edilen tat ve 
başka unsurdur. aromayı vermesi amacıyla ilave edilen 
G ü n ü m ü z d e d e v l e t i n  e n  ü s t  önemli bir hammaddedir. İlave edilen 
kademesinden, en küçük sofralara t u z u n  a y n ı  z a m a n d a  m a n t ı  
kadar ana menü haline gelmiş olan hamurunun fiziksel özellikleri üzerine 
Kayseri mantısının haklı ünü bir takım de bazı önemli etkileri bulunmaktadır. 
şartlara bağlıdır. Bu şartlar uygun Tuz, hamur özünü kuvvetlendirici 
şekilde üretilmedikçe ürün sadece e t k i y e  s a h i p t i r.  Tu z u n  ö z ü  
mantı olarak kalmakta, asla Kayseri kuvvetlendirici etkisi, unda bulunan 
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proteolitik enzimleri inhibe etmesiyle bileşendir. Su olmaksızın hamur 
açıklanmaktadır. Ayrıca tuz kullanımı, oluşumu mümkün değildir. Birçok 
y u m u ş a k  ve  y a p ı ş k a n  h a m u r organik ve inorganik için çözücü olan 
problemini de önlemektedir. Tuz ilave su, hamurda tuz ve çözünür proteinler 
edilmiş mantı hamurunun kolayca gibi hidrofilik bileşenleri çözmekte ve 
açılıp inceltilebilmesi, tuz ilaveli suda çözünmeyen proteinleri de hidrate 
hamurun yapışkanlığının azalması ile e tmektedir.  Mant ı  üret iminde 
ilgilidir. Ayrıca tuz, hamur içi su ku l lan ı lacak su ,  gene l  o la rak  
aktivitesini de düşürmekte ve son mikrobiyolojik yönden insan sağlığı 
üründe mikrobiyolojik bozulma-ların için kesinlikle güvenli olmalı, kötü koku 
önlenmesinde rol oynamak-tadır. ve tat verici maddeler ile bulanıklık 
Kullanılacak tuzun tüketilebilir yapıcı maddelerden arındırılmış, orta 
nitelikte, saf ve mikrobiyal yönden de sertlikte ve içme suyu kalitesine sahip 
güvenli olması gerekmektedir. olmalıdır.
Yumurta: Mantı hamuruna kırılarak Üretim Alanı: Kayseri ili ve ile bağlı 
i l ave  e d i l e n  y u m u r t a ,  h a m u r Uzunyayla, Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri
bileşiminde önemli rolleri olan bir katkı Üretim Metodu: 
maddesidir. Genel olarak son ürüne tat Hammadde Karışımı: 1 kg una 6 adet 
ve aroma vermesinin yanında, mantı yumurta kırılıp bir çorba kaşığı kadar ve 
hamurunun tekstürel oluşumunda sert bir hamur elde edilmek üzere bir 
önemli derecede rol oynar. Ayrıca son kısım su ilave edilir. İlave edilecek su 
ürünün renginin verilmesi açısından da miktarını yoğurma işlemi belirlemekte 
önemlidir. Hamura arzu edilen kıvamın ve orta sertlikte bir hamur eldesi için 
verilmesinin yanında, çok fazla sert belirli miktarda su eklenmektedir.
olması istenmeyen hamurun uygun Yoğurma: Mantı yapımında ilk önemli 
yumuşaklıkta olmasını sağlaması işlem, hamur oluşturmak üzere çeşitli 
s e b e b i y l e  d e  ç o k  ö n e m l i d i r.  ingrediyenlerin homojen bir şekilde 
Kullanılacak yumurtaların pastörize karıştırıl-masından sonra optimum 
yumurta olmasının tercih edilmesi, derecede bir hamur elde etmek 
ürün güvenliği açısından çok önemlidir. amacıyla belirli süre yoğrulmasıdır. 
Kabuklu yumurta kullanı lması  İstenilen nitelikte hamur eldesi, 
durumunda ise, ürün güvenliği hamura arzu edilen viskoelastik 
açısından yumurta kabuğundan özellikleri vermek suretiyle glutenin 
olabilecek kontami-nasyon riskine fiziksel gelişmesini sağlamakla olur. 
karşı dikkatli olunmalıdır. Hamurun doğru olarak yoğrulması son 
Su: Su, hamur bünyesinde diğer ürün kalitesi açısından çok önemlidir. 
bileşenlerin karışmasını sağlayan, Olası yoğurma hatalarını, mantı 
hamura arzu edilen viskoelastik yapıyı ya p ı m ı n ı n  i l e r i  a ş a m a l a r ı n d a 
kazandıran ve son ürün kalitesi düzeltmek zor ve hatta bazen 
üzerinde etkili  olan temel bir imkâns ızd ı r.  Faz la yoğru lmuş 
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hamurdan yapılan mantının, gluten p a r m a k l a r ı  a r a s ı n d a  u ç l a r ı  
özelliklerine bağlı yapısı bozulduğu birleştirilerek hafifçe yapıştırmak 
için elastikiyeti az ve dayanımı suretiyle tutturulur. Bu esnada 
düşüktür. Az yoğurma sonucunda uçlar ın tam olarak üst üste 
hamura uygun açılma özelliği gelmemesi, biraz yanlarda kalması 
verilemez ve böylece hamur mantı sağlanmalıdır. Bu şekilde mantının 
üretimi için gerekli  inceliğe biraz daha uzunca doldurulması 
indirgenemez. sağlanmış olur. Mantı doldurulurken 
Dinlendirme: Uygun şartlarda hamur ve et parmaklar arasında 
yoğrulan hamur, 15-20 dk süreyle, ezilmemelidir. 
herhangi bir kontaminasyona mahal Depolama: Doldurma işleminden 
vermemek için üzeri örtülerek s o n r a  m a n t ı ,  e ğ e r  h e m e n  
dinlenmeye alınır. Bu aşamada pişirilmeyecekse bir birine yapışmayı 
hamur kendini toplar ve inceltme için önlemek amacıyla geniş tepsilere, 
uygun hale alır. mümkün olduğu kadar üst üste 
İnceltme: Dinlendirilmiş hamur, gelmeyi önleyecek şekilde yayılır ve 
bel ir l i  kal ınl ıktaki  oklavalar üzer i  b ir örtü i le örtülerek 
yardımıyla tahta zeminler üzerinde, tozlanmaya ve olası kontaminas-
yaklaşık 1-1.2 mm kalınlıkta olacak yona meydan verilmeden muhafaza 
şekilde inceltilir. Bu esnada hamurda edilir.
yapışma problemlerini ortadan Kurutma: Depolama işleminden 
kaldırmak amacıyla belirli aralıklara sonra isteğe bağlı olarak içi dolu 
unlama işlemi yapılır. mantı hamuru belli süre ve sıcaklıkta 
Kesme: Belirli kalınlıkta inceltilmiş kurutulabilir. Bu şekilde fazla su 
olan mantı hamuru, hamurun u z a k l a ş t ı r ı l a r a k  m a n t ı  
yırtılmamasına özen göstererek, muhafazasında kolaylık sağlanmış 
açılan hamurlar belirli sayılarda üst olur.
üste konduktan sonra yaklaşık 10-12 Ambalajlama: Kurutulan mantılar 
mm boyutlarında ve kare şeklinde vakum veya normal ambalaj ile 
kesilir. Kesme işlemi süresince ambalajlanarak uygun koşullarda 
kesilen hamurların kurumamasına depolanır.
özen gösteril-melidir. MANTININ YEMEK OLARAK 
İ ç  h a z ı r l a m a :  M a n t ı  i ç i n e  HAZIRLANMASI
doldurulmak üzere belli miktarda iç Mantının miktarına uygun bir 
hazırlanır. Bu amaçla, siniri alınmış tencere içerisine 500 gr hazırlanmış 
500 g dana kıyması için 2 adet orta mantı için 2 litre kadar su konularak 
boy kuru soğanın rendelenmesi ve kaynatılır. Kaynayan suya uygun 
karış ıma göre tuz ve çeşit l i  miktarlarda tuz eklendikten sonra, 
baharatların ilavesiyle iç hazırlanır. mantı ilavesi yapılır. Mantının 
Baharat olarak tercihe göre kırmızı kaynaması esnasında meydana gelen 
biber ve karabiber kullanılırken; köpüklenme ve taşmayı önlemek için 
Kayseri mantısı yapımında iç k ı s ı k  a te ş te  p i ş i r m e i ş l e m i  
h a z ı r l a n m a s ı n d a  r e y h a n ı n  yapılmalıdır. Yaklaşık 15 dakikalık 
bulunması son derece önemlidir. pişirme işleminden sonra, mantı 
Homojen bir iç hazırlanması son morluğunu kaybeder ve ağarır bu 
ürün kalitesine etki ettiği için iç esnada hamur ve un kokusu üründen 
karışımının çok iyi bir şekilde uzaklaşır. Ancak normalden fazla 
homojenize edilmesi gerekmektedir. kaynatıldığında, hamur özünü 
Doldurma: Mantının doldurulması kaybeder ve yumuşayarak dağılmaya 
tamamen el ile yapılan bir işlemdir. baş lar.  P i şen mant ı  a teş ten 
Bu amaçla önceden kesilerek alındıktan sonra üzerine iki bardak 
h a z ı r l a n m ı ş  o l a n  h a m u r  soğuk su dökülür ve karıştırılır. 
parçalarından tane tane alınarak Suyun fazlası süzülerek mantı bir 
içine alabildiğince (küçük nohut kâseye alınır. 
tanesi iriliğinde) hazırlanan içten Mantı miktarına göre sos hazırlamak 
konur ve her iki elin baş ve işaret üzere, bir tavaya tercihen 1 yemek 

kaşığı tereyağı koyularak, hafifçe kullanılması geleneği sürmektedir. 
duman çıkana kadar ısıtılır. Daha Ayrıca Kayseri mantısının ikinci 
sonra 1 yemek kaşığı da salça ve önemli özelliği bir kaşığa kırk tane 
kırmızıbiber ilave edilerek karıştırılır. gelecek şekilde belirli küçüklükte 
Ayrıca buna süzülen mantının olması ve tanelerin her birinin 
suyundan da ilave edilebilir. Bu özellikleri itibariyle homojenlik 
şekilde hazırlanan sos, kâseye alınan göstermesidir. 
ve tamamını kaplayacak şekilde Kayseri sofralarının baş tacı olarak 
yoğurt ilavesi yapılmış olan mantıya, görülen mantı, sahip olduğu ününü, 
üzerinde gezdirmek suretiyle eklenir. birçok basın yayın organı vasıtasıyla 
Üzerine sumak ekilmesi de söz da doğal olarak duyurmuştur. Bu 
konusudur. vesileyle aşağıda Kayseri mantısının 
Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: gündem olduğu bazı haber başlıkları 
Mantı kalitesi, bileşimine giren bulun-maktadır.
u n s u r l a r  y a n ı n d a  i ş l e m e  “ Avrupa 2002'de mantı yiyecek
özellikleriyle de yakından alakalıdır. Kayserili iş adamları, Avrupalılara 
Kayseri mantısını yöreye özgü kılan mantıyı sevdirdi. 2001 yılı içinde 
temel unsurların başında bileşimine Avrupa Birliği ülkelerine 100-200 kilo 
giren unun yapısı gelmektedir. Genel mantı satan Kayserili'ler 2002 yılı için 
olarak Kayseri civarında Pınarbaşı, tam 3 bin ton mantı satışı noktasında 
Uzunyayla ve Bünyan bölgesinden anlaşma imzaladı…   Zaman, 
elde edilen unlar, yapısal özellikleri 24.12.2001”
nedeniyle mantı tadını yakından “Kayseri'de yemek yeme konunda 
etkilemektedir. Türklerin Anadolu'ya çekişme yaşanır mı?
geldiği günden bu güne kadar Çok olur. Özellikle de kızlarını 
varlığını sürdürmüş, tadı lezzeti ve anlatırken… Eğer o ortada birinin 
ünü ile sınırları aşmış olan mantı, oğlunu da gözüne kestirdiyse, “benim 
Kayseri bölgesinde, yöreye has iklim kızım öyle bir mantı yapar ki, 
ve toprak özelliklerinde yetişen kimseninkine benzemez” diye lafa 
buğday unlarının kendi öz, tat ve başlar. Yani Kayseri'de mantı kız 
aromasını taşır. Yörenin yakınlarında öv m e ve s i l e s i d i r. . .  M i l l i ye t ,  
Uzunyayla bölgesinde yetişen 05.09.2006”
sarıbursa denilen buğday, verdiği “ K a y s e r i  m u t f a ğ ı n ı n  ö z e l  
unun kalitesi ile mantı yapımına en ye m e k l e r i n d e n  o l a n  m a n t ı ,  
uygun türlerin başında gelmektedir. vakumlanarak, ABD, Avrupa ve 
Genel olarak Çerkez asıllı vatandaşlar Ortadoğu'ya gönderiliyor. ABD, 
tarafından hasat edilen bu buğday Avrupa ve Arap ülkelerinde yaşayan 
türü,  Çerkez Unu olarak da Türk'ler Kayseri mantısı ile yöresel 
bilinmektedir. Özü çok iyi olan bu un yemeklere olan özlemlerini gideriyor. 
çeşidi, hamur çok küçük kesilmiş olsa Hürriyet, 07.03.2005”
bile parmaklar arasında kolayca şekil Ürünün Mahreç İşaret Olmasına 
almaktadır. Çok eski zamanlarda da İlişkin Bilgi ve Belgeler:
Uzunyayla'da su değirmenlerinde Üretim metodunda anlatıldığı üzere 
öğütülen bu buğday unları, siyah keçi kaliteli malzemeler kullanılarak ve 
k ı l ı n d a n ya p ı l m ı ş  ç uva l l a ra  ürünün tanımına ile metoduna bağlı 
konularak at arabalarıyla ya da kalmak şartıyla Kayseri dışında da 
merkep sırtında Kayseri iline yapılabilir.
ulaştırı lmış ve burada satışa Denetleme: 
sunulmuştur. Evlerde ince eleklerden Denetleme görevi, Kayseri Ticaret 
geçirilen bu unlar ev hanımları Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve 
tarafından özellikle kalitesinden Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar 
dolayı mantı yapımında çokça Odası tarafından yürütülecektir.
kullanılmıştır.
Günümüze kadar, iyi ve kaliteli 
unların üretildiği bölgelerde mantı ve 
börek yapımı için en iyi unların 
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SOBA

.Product Description optimum of the quality of the protein 
Manti is a flour product prepared is the most important factor required 
based on the method of resting dough for spread thin dough. Ash content in 
that is made by mixing major the dough should be low in terms of 
ingredients such as flour, water, egg quality parameters. Moisture content 
and salt in specific proportions, and of the dough is very important in 
cutting the dough into little pieces terms of water absorption capacity of 
and putting small pieces of mince final product in order to determine 
meat and putting them together. the water amount to be added. 
History of manti which is one of the Moisture content should be 14.5 % at 
symbols of Kayseri dates back to old most. 
times. Kayseri is the first province Salt 
come to mind when manti is Salt is an important raw material 
mentioned. This is the proof that because it gives Manti, desired taste 
Kayseri is the origin of manti and it and aroma. Salt also has some 
has spread to whole Anatolia from important effects on physical 
Kayseri. In this context fame of characteristic of dough. Salt has a 
Kayseri Manti is country wide. strengthening affect on essence of the 
Kayseri's being an outstanding dough. Essence strengthening affect 
commercial  city,  tradesmen's of the salt can be explained with it's 
bragging about manti in the domestic inhibition of the proteolytic enzymes 
and foreign places they visited and in the dough. Furthermore using salt 
even their taking manti and serving it prevents adhesive and soft dough 
up there, have played a great role in problem. Adding salt into dough 
manti's becoming so famous. In old causes dough to be spread and 
times, traditions like families' paying thinned more easily. In addition salt 
attention to the  manti preparing skill reduces water activity inside dough 
of the prospective bride is another and plays role in preventing 
factor that shows how important is microbiological spoilage. Salt should 
manti. be in available quality and pure and 
Proper fame of Kayseri Manti microbiologically. 
becomes main course in the tables Egg
from the upper echelons of the state Egg added into manti dough is and 
to the smallest ones, depends on some important ingredient that has 
conditions. It would be just manti important role in preparing the manti 
unless it was made in accordance with dough. Besides giving final product, 
those conditions and it never is a real desired taste and aroma, salt plays an 
Kayseri Manti. important role in textural formation 
B a s i c  raw m a te r i a l  u s e d  i n  of manti dough. It is also important in 
productions: terms of giving colour to the product. 
Flour: It is important in terms of softness 
Key element of manti is flour. Even if and consistency of dough. 
flour has various features according Furthermore it is important to give 
to wheat from which it is produced, color to final product. It is also 
being high of gluten value of the flour important to give the dough desired 
that is used for preparing manti is stiffness and if the dough is desired to 
very important.  Weight of protein in be soft it is used for soften the dough. 
flour that is used in making mantis It is important to prefer pasteurized 
should be 13-13.50 %, wet gluten egg in terms of product safety. Incase 
amount should be 32 %. Thus high of using shelled egg it should be paid 
quality wheat flour being rested for attention against the risk of  
time is preferred rather than newly contamination.  
ground wheat flour. In addition Water
colour of the flour should be white Water is a basic component that has 
and water absorption and amylase an affect on final product and 
activity should be sufficient.  Besides provides mixing other components 
amount of protein in the flour, being and gaining the dough desired 

viscoelastic structure.  Water which is Meanwhile you can prevent dough to 
a dissolvent for most organic an stick my f louring it at certain 
inorganic, is used for dissolving intervals.     
hydrophilic components in dough Cutting: Place the manti dough rolled 
like salt and dissolvable proteins and in certain thickness on the top of each 
water insoluble proteins. Water used other without tearing and cut them in 
in manti producing should be safe for 10-12 mm size squares. Pay attention 
human health in microbiologic to prevent drying of the dough during 
aspect, it should be at medium grade cutting process. 
drinking water that is sterile from Preparing the filling: Prepare a 
rank and blurring elements. certain amount of filling for filling the 
Production Area: Province Kayseri manti. For this purpose prepare filling 
and Districts Uzunyayla, Pınarbaşı with 500 g ground beef, grated 2 
and Bunyan onions, salt and various spices. Use 
Production Method red pepper powder and black pepper 
Raw Material Ingredients: Crack 6 optionally; it is extremely important 
eggs to 1 kg of flour and add a table to use basil in preparing Kayseri 
spoon of water in order to have thick Manti. Filling mixture should be  
dough. Quantity of the water to be homogenized properly because 
added depends on the kneading preparing homogenized filling effects 
process and certain amount of water the quality on the final product.   
should be added in order to have Stuffing: Manti stuffing a completely 
medium dough hand made (manual) process. For this 
Kneading: The first important purpose stuff  each pieces of  
process is kneading the dough for a previously cut and prepared dough 
specific time period in order to get with filling (in the size of small 
optimum grade dough after mixing chickpea).  Then stick the both 
various ingredients in a homogenous traverse edges diagonally, by pressing 
way. Obtaining of desired quality with your finger tips. Pay attention 
dough is possible by providing not to stick the edges completely leave 
physical development of gluten by some space. By this means it is 
giving dough the desired viscoelastic provided manti to be stuffed at longer 
feature. It is important to knead the size. Do not smash the manti between 
dough properly for the quality of final your fingers while stuffing.    
product. Storage: after stuffing process if manti 
It is difficult and sometimes even isn't cooked immediately, spread the 
impossible to correct possible manti in a tray by preventing sticking 
kneading mistakes in the future each other and cover with clothe in 
kneading processes of  manti.  order to prevent getting dusted 
Because manti made of over kneaded w i t h o u t  c a u s i n g  a  p o s s i b l e  
dough's gluten feature spoils it has contamination.     
low elasticity and low resistance. Drying: After storage process, if 
When the dough isn't kneaded for desired, stuffed manti dough may be 
proper time it is not possible to give dried for certain period. Thus excess 
the dough proper spreading property water is removed and this enables 
thus dough cant be spread to storage   
necessary thinness for manti.   Packaging: Dried manti is packed 
Resting: Let the properly kneaded with vacuum or normal package and 
dough by covering for 15-20 minutes stored under suitable conditions. 
i n  o r d e r  n o t  t o  c a u s e  a n y  PREPARING MANTI AS MEAL
contamination. At this stage the  Boil 2 litre of water for 500 gr of manti 
dough composes itself and become in a pot suitable for the amount of 
proper for spreading.  manti. After adding proper amount of 
Rolling: Roll rested dough in certain salt, pour the manti into the pot. 
thickness on a wooden ground by Perform the cooking at low heat in 
rolling pins in 1-1.2 mm thickness. order to prevent foaming and running 
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over of water. After 15 minutes of produced is still being carried on until 
cooking manti loses its purple color today. Furthermore second important 
and whitens meanwhile smell of characteristic of Kayseri manti is its 
sough and flour removes from the being so small that a table spoon can 
product. However when it is boiler take forty pieces of manti and those 
more then usual dough loses its pieces show homogeneity.    
essence and starts to get soft and Manti which is considered as the most 
dissolve. Take cooked manti off the loved meal of Kayseri tables gets 
burner and pour 2 cups of cool water famous through a lot of media organs. 
on and mix. Drain the water and Hereby there are some headlines in 
transfer it to the bowls    which Kayseri Manti is agenda topic. 
In order to prepare sauce by the “Europe is going to eat Manti in 2002
amount of manti, heat butter Businessmen of  Kayseri make 
preferably in a pan till it lunts. Add a Europeans like Manti. Kayserians who 
table spoon of tomato paste and red sold 100-200 kg of manti to EU 
pepper powder on and mix them. countries in 2001, have entered into 
Furthermore some water drained agreement for selling 3 thousand tons 
from manti may be added on. Drizzle of Manti…  Zaman, 24.12.2001”
the sauce all over the manti covered  “Will there be any conflict in eating in 
with yogurt. It may be garnished with Kayseri?
sumac if desired. It will be much. Especially when they 
 Characteristics of the product:  are telling about their daughters… If 
Quality of the manti is closely related one of them lays eyes on someone, 
to process features besides its s/he starts with “My daughter makes 
ingredients. Structure of the flour unique manti.” So manti is mean of   
used for making manti, is the most praising girls in Kayseri Milliyet, 
important factor that makes Kayseri 05.09.2006”
Manti indigenous. Flour from  “Manti which is one of the specialties 
Pınarbaşı, Uzunyayla and Bunyan of Kayseri Cuisine, is exported to the 
districts of Kayseri effects the taste of USA, Europe and Middle East by 
manti thanks to their structural being vacuumed. Turks live in the 
characteristics. Kayseri Manti which USA, European and Arab Countries 
has been existing since the arrival of fulfill their longing for local dishes 
the Turks in Anatolia and taste and with Manti. Hürriyet, 07.03.2005”
fame of which are beyond the borders, Information and certificates for 
has the essence, flavor and aroma of product's being a marker for country 
wheat flour that grows in soil unique of origin 
to Kayseri region. Flour of wheat The product can be made out of 
called as “sarıbursa” grown in Kayseri by using high quality 
Uzunyayla close to the region is the ingredients as it is stated in the 
most proper types for making manti method and by staying loyal to the 
thanks to the quality of its flour. This description and method of the 
wheat type harvested by Circassian product 
origin citizens is also known as Inspection: 
Circassian flour. Inspection is going to be performed by 
Dough made of this wheat, can be Kayseri Chamber of commerce, 
shaped by fingers even if it is too Kayseri commodity Exchange and 
small. In ancient times the wheat Chamber of Pastry and Restaurants. 
flour milled in watermill in Uzunyayla 
was taken to the centre of Kayseri by 
donkeys in sacks made  of black goat 
hair and put up there for sale. The 
flour sifted out at home was mostly 
used for making manti by house wives 
thanks to its essence quality. 
Tradition of making manti and borek 
of high quality flours in this region 
where the high quality flour have been 
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Ürünün Tanımı: Baharat: Yaz aylarında 0,1gr oranında 
1)Kullanılan Malzemeler: Orta Yağlı ipek pul biber cıvıklıya renk ve lezzet 
Koyun Eti (100gr'da 21,3 yağ):  100gr, vermesi için kullanılır.İpek pul biberin 
Kuru Soğan:0,5gr, Yeşil Biber  0,5gr tercih edilme sebebi hilesiz ve natürel 
S a r ı m s a k :  0 , 0 1 g r,  M a y d a n o z :  olmasıdır. Kış aylarında ise yörenin 
0,05grBaharat (karabiber,pul biber, iklimsel koşulları nedeniyle isteğe bağlı 
kırmızı biber: 0,1gr,Mayalı Hamur olarak karabiber kullanılır. Çünkü 
(maya,un,tuz): 200gr, “Yukarıdaki karabiberin insan vücuduna ısı 
oranlar 1 adet Cıvıklıya ait oranlardır.” kazandırıcı bir etkisi söz konusudur.
Et: Cıvıklı yapımında kullanılacak et Hamur: Un Kepek oranı yaklaşık %24-
orta yağlı koyun eti olmalıdır. Yaklaşık 26 olan , 74-76 randımanlı (Tip 2 Un) un 
olarak 100gr da 21,3 yağ ihtiva etmelidir. tercih edilir. Sebebi: Cıvıklı yapımında 2. 
Cıvıklı yapımında Erciyes Dağının Tip Unun(74-76 randımanlı) işçiliğinin 
yaylalarında yetiştirilen ve yağlı kolay olması. Bu tip unda yoğun olan 
kuyruklu koyunlar sınıfına giren kepeğin  mide öz suyunu emmesi 
koyunların eti tercih edilmektedir. nedeniyle hazmı kolaylaştırması. Fırın 
Özellikle yöreye has 7 çeşit yabani kekik, içerisinde hamurun sertleşmeden 
keven ve şifalı dikenler (çoban kıvamında pişmesine ve farklı bir 
çökerten),alıç ağacı yaprakları koyun gevreklik kazanmasına yardımcı 
etinin aromasına  büyük ölçüde etki olmaktadır.
etmektedir. Dolayısıyla zirai ilaç Su: Develi Ovasına has olan suyun 
kullanılmamış yemle beslenen ve özellikleri; Erciyes Dağının volkanik bir 
tamamen doğal ortamda yetiştirişmiş dağ olması nedenine bağlı olarak  suda 
koyun eti cıvıklı yapımında esastır. bulunan ve hamurun fermantasyonunu 
Ayrıca kesilmiş olan koyun etinde rigor olumsuz yönde etkileyen mineral 
motris ' i   (sertleşme saf hasını) oranının  az olması ve ayrıca suyun 
tamamlamaları sağlanmalıdır. bimis adı verilen pomza madeninin 
Kuru Soğan: Özellikle cıvıklı yapımında içerisinden doğal bir f iltre gibi 
süt beyazı tatlı kuru soğan kullanımı süzülerek gelmesi suyun sertliğini 
tercih edilmektedir. Sebebi ise diğer büyük ölçüde etkileyen bir unsurdur. 
kuru soğanların renk ve acı suyu Suyun ısı derecesinin de hamur 
kullanılan etin tat ve görünümünde fermantasyonuna olan önemli etkisi 
olumsuz etkilere neden olmasıdır. sayesinde kaliteli bir hamur elde 
Sarımsak: Koyun etinin aşırı derecede edilmektedir.
yağlı olması sebebiyle sindirim M a y a : C ı v ı k l ı  h a m u r u n u n  
sistemindeki yan etkilerini azaltmak ve hazırlanmasında yaş hamur mayası 
hazmı kolaylaştırmak amacıyla cıvıklı tercih edilir. Ancak hamura katılan 
yapımında kullanılmaktadır. maya miktarı iklim, ortamın ısısı, suyun 
Yeşil Biber: Ete farklı bir aroma ısı derecesi ve hamurun kullanım 
kazandırdığı için cıvıklı malzeme-sinde süresine göre değişkenlik arz eder.
özellikle tatlı- acı Yeşil Demre Biber  Tuz:  Cıvıkl ı  hamuru ve etinin 
tercih  edilir. hazırlanmasında özellikle iyotlu tuz 
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(sofra tuzu) kullanılmaktadır. restorantlarda,  yemekhanelerde 
2)İsteğe Bağlı Kullanılan Malzemeler: üretilmesi uygundur.
Domates: Domates ince dilimler halinde Üretim Metodu: 
yarı pişmiş cıvıklı üzerine konularak Malzemelerin Hazırlanması: Hamurun 
pişmesi sağlanır veya isteğe bağlı olarak Hazırlanması: Tip 2 un elenerek oda 
kuşbaşı biçiminde doğranarak cıvıklı sıcaklığına göre (23°-30°) ısı derecesi 
etine ilave  edilir. ayarlanmış su,yaş hamur mayası ile 
Maydanoz: Doğal ortamda yetiştirilmiş, birlikte harmanlanır ve hamur yoğurma 
kendine has kokusu ve rengi olan yerli işleminin orta safhasında iken su 
maydanoz isteğe göre cıvıklının üzerine içerisinde eritilmiş iyotlu tuz(sofra tuzu) 
ekilerek veya yanında servis yapılır. ilave edilerek 20 dakika yoğrulur.
Limon: Etin kendine has yağ tadını Kullanılan unun elenme sebebi içinde 
azaltmak  ve iştah açmak amacıyla olabilecek yabancı maddelerden 
cıvıklının yanında servis edilir. arındırılması ve unun havalandırılarak 
3)Cıvıklı Fırınının Yapısı: Cıvıklı fırını su, tuz ve mayanın  unda homojen bir 
yerden 80-90 cm yüksekliğinde,zemini dağılım sağlaması amacıyladır.
kaya tuzu ve cam kırıkları  i le Tuzun hamura geç ilave sebebi ise hamur 
doldurularak en az 2x2  metre yoğurma süresinin %50 daha kısalması 
ebatlarında,kubbe yüksekliği 80cm ve ve fermantasyon esnasında oluşan CO2 
kırmızı ateş tuğlası olan fırının iç zemini gazı ve kimyasal alkolün oranlarının 
od taşı,kubbenin üst kısmı bimis ve daha aza indirgenmesi amacıyladır.
pomza madeni ile örtülür. Krom nikel hamur yoğurma teknesinde 
Od Taşı: Volkanik Erciyes Dağına has y o ğ r u l a n  h a m u r  1 5  d a k i k a  
fazla işçilik gerektirmeden ustalıkla fermantasyona bırakı l ır ve son 
yapılan, kolayca işlenen,ısıl iletimin fermantasyon aşamasında dinlendirme 
hızlı ve homojen bir dağılım gösteren paletlerinde üzeri kapalı bir şekilde oda 
volkanik bir taş. sıcaklığında yaklaşık 15 dakika daha 
Kaya Tuzu ve Cam Parçaları: Isıyı dinlendirildikten sonra hamur açma 
muhafaza için kullanılmaktadır. tezgahlarına alınır ve ustalıkla her yeri 
Bimis: Fırının kubbesine fazla yük eşit incelikte elips şekli verilerek razman 
bindirmeden ısıl yalıtımını sağlar. kepek yardımıyla açılır. Hamur açmada 
Üretim Alanı: Belirtilen özellikteki fırın razman kepek kullanılmasının sebebi 
yapısının oluşturulduğu, kullanılacak işçiliği kolaylaştırması ve pişme 
m a l ze m e l e r i n  c ıv ı k l ı  m a l ze m e esnasında fırının iç yapısındaki sıcak 
kriterlerine uygun olduğu ve cıvıklı olan taşla hamurun direkt irtibatını 
yapımı konusunda Develi İlçesinde önleyerek taban kısmının yanmasını 
eğitilmiş ustaların çalıştırıldığı, cıvıklı engellemek ,kıvamında pişmesini 
yapım metoduna tabi olunan, yasal sağlamak ve lifli bir yapıya sahip olan 
tüzüklerde belirtilen  hijyen ve kepeğin sindirimi kolaylaştırma-sından 
sanitasyon kurallarına uyulan ve d a  f a y d a l a n m a k  a m a c ı y l a d ı r.  
cıvıklının servise sunulması aşamasına Fermantasyonu tamamlanmış 200g 
dikkat edilen fırınlarda, lokantalarda, açılmış hamurun ebatları:merkez 
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genişliği 10-15cm, uzunluğu 90-95cm, ve cıvıklı malzemesinin yapısında 
kalınlığı 5-7mm arasında değiş- bulunan su oranını gayet yüksektir.
mektedir. Fırından pişmiş olarak çıkan cıvıklı 
Cıvıklı Etinin Hazırlanması ve Diğer isteğe bağlı olarak servise sunulur. 
Malzemelerin İlavesi: Koyunun döş ve Cıvıklı julyen kesim metoduyla 
bel kısmı etleri sinirlerinden ve fazla verevine 5-6 parça olacak ve yeme 
yağlarından ayıklanarak kuşbaşı kolaylığı sağlayacak biçimde servis 
şeklinde doğranır ve sonrasında 2 edilmektedir.
numara doğrama bıçaklarıyla  çift Cıvıklı servisinin yapılacağı masada 
bıçak usulü kıyılır. Cıvıklı etinin çift ayrıca bütün olarak közlenmiş 
bıçak yöntemiyle hazırlanma sebebi biber,soğan,sarımsak,domates de 
daha önceden kuşbaşı hazırlanmış bulunması isteğe bağlı olup özellikle 
etin çift bıçakla her yerinin darbe maydonoz, marul, tere, roka gibi yeşil 
alarak diğer kullanılan malzemelerle yapraklı sebzeler cıvıklının yanında 
homojen bir şekilde karışımı ve pişme servise sunulmak zorundadır.
esnasında etin her yerinin eşit Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: 
oranlarda pişmesi sağlanır. Ayrıca 1 :  Cıvıkl ı  hamuru yapımında 
etin yapısındaki bağ dokunun da kullanılan malzemelerin(su,un vb.) 
parçalanmasıyla daha lezzetli ve bölgeye has olması cıvıklıyı benzer 
yumuşak bir tat kazanması da yapıdaki ürünlerden ayıran en 
sağlanacaktır. Bu yöntemle kıyılan et belirgin özelliktir. Ayrıca kullanılan 
daha sonra kuşbaşı şeklinde kıyılmış unun 2. tip un, 74-76 randımanlı 
kuru soğan ,sarımsak ve yeşil biberle buğday unu olması ve içinde kepek 
harmanlanarak etin sebzelerle miktarının yoğun,gluten miktarının 
homojen karışımı sağlanır. Bu normal oluşu da cıvıklı hamuruna 
karışım 5 dakika süreyle çift bıçağa farklılık kazandıran unsurlardandır.
tabi tutulur. Hazırlanan cıvıklı 2: Yine yukarda belirtilen ve cıvıklı 
karışımı kimyasal bir değişim yapımında  kullanılan etin yörede 
amacıyla 0°C-2°C arası sıcaklıkta t a m a m e n  d o ğ a l  k o ş u l l a r d a  
dinlendirmeye alınır. yetiştirilmiş olması ve kullanılan 
Cıvıklı Malzemesinin Hamura malzemenin be l i r l i  k ı s tas lar 
Döşenmesi  ve Piş i r i lmesi  ve içermesi(demre biber, tatlı soğan vs) 
Sunumu:Belirtilen ebatlarda açılmış de cıvıklının ayırt edici özelliği 
o lan c ıv ıkl ı  hamuru üzer ine niteliğindedir.
hazırlanan ve dinlendirilen cıvıklı 3: Cıvıklı fırını diğer fırınlardan farklı 
karışımından yaklaşık 101,16gr bir mekanizmaya sahiptir. Özellikle 
miktarında konularak hamur üzerine cıvıklı yüzeyinin ve malzemesinin eşit 
homojen bir şekilde yayılımı sağlanır. oranlarda pişmesini sağlamak için 
Malzemesi döşenmiş olan hamurlar oluşturulan bu fırın yapısının en 
fırın küreklerine uzunlamasına belirgin özelliği ısı muhafazası için 
yerleştirilerek fırına bırakılır. önem arz eden,iyi bir ısı yalıtımı 
Fırın yakıtı olarak genellikle kızıl sağlayan ve hızlı ısınıp geç soğuyan od 
ç a m , m e ş e  d a l l a r ı  ve  m e y ve  taşı(Erciyes dağına has) kaya tuzu, 
odunları(kaysı vb.) tercih edilir. cam parçaları ve bimis (ponza 
Sebebi ise is yapmayan özellikte madeni) kullanılmasıdır.
olması ve fırın içinde az duman 4: Cıvıklı malzemesi hazırlanışının 
çıkaran bir aleve sahip olmasıdır. kendine has bir metodu olması. 
Fırının yüzey ısısı yaklaşık 230°C olup Öncelikle kuşbaşı sonrasında çift 
fırının iç sıcaklığı ise 238°C-330°C b ı ç a k  m e t o d u y l a  k ı y ı l a n  
arasında değişmektedir. Cıvıklının malzemelerin harmanlanması ve 
fırın içinde kalma süresi ise 5-6 dinlendirilmesi cıvıklının lezzetini 
dakikadır. Cıvıklı pişme esnasında bir önemli ölçüde etkilemektedir.
sefer yön değiştirmek ve ısıl işlemin 5: Cıvıklı hamurunun yukarda 
her yere eşit dağılımını sağlamak belirtilen ölçülerde açılması ve 
amacıyla yön değiştirme işlemine tabi malzemenin eşit orada yüzeye 
tutulur. Cıvıklının sıcaklığı 100°C- dağıtılması da cıvıklının önemli bir 
110°C 'yi aşmaz çünkü cıvıklı hamuru ayırt edici özelliğidir.

6: Cıvıklının sindirimini kolaylaştır- Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
mak ve özel bir aroma kazandırmak Gıda Mühendisliği Bölümü, Develi 
amacıyla kullanılan özel malzemele- Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğün-
rin olması. (sarımsak, baharat vs.) ce oluşturulacak dört kişilik bir 
Ürünün Menşe Ad veya Mahreç İşaret komisyon tarafından imalat ve kalite 
Olmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler: kontrolü yapılır. Komisyonda bir 
1 .  Develi  Cıvıklısı  Yapımında üyenin Gıda Mühendisi olması şartı 
Kullanılan Et: (orta yağlı koyun etinin aranır.
döş ve bel kısmı) İmalathanelerin ve çalışanlarının; 
2. Develi Cıvıklısının Hamuru: temizlik, tertip, düzen içinde ve sıhhi 
(Kullanılan su ve unun yöreye has durumda bulunmaları da denetim 
olması ve hamur yapımında izlenen kapsamında olup bu denetimler ayda 
metod) bir kere, ihtiyaç vukuunda şikayet ve 
3. Develi Cıvıklısı Malzemeleri: şüphe üzerine her zaman yapılabilir.
(demre biber, tatlı soğan, sarımsak, Kullanım Biçimi: Develi Cıvıklısının 
baharat) markalaması, Kayseri İli Develi 
4. Develi Cıvıklısı Malzemelerinin ilçesine has bir yiyecek olan Develi 
Hazırlanış Metodu: (kuşbaşı kesim ve Cıvıklısının, markalama işleminin 
çift bıçakla kıyım) yanı sıra ambalajlanması durumunda 
5. Develi Cıvıklısı Hazırlanış Metodu: ve servisi esnasında müşterilere 
(Hamurun belirtilen ölçülerde sunulacak liste üzerinde, Erciyes Dağı 
açılması,malzeme döşenmesi) ve dağın eteklerinde alevli bir ateş ile 
6.Cıvıklı Fırınının Yapısı: (Fırın yanar haldeki fırın ve fırıncı küreği 
yapımında kullanılan yöreye has od üzerinde pişmiş Develi Cıvıklısı 
taşı,bimis,kaya tuzu,cam kırıkları) logosu bulunacaktır. Mahreç işareti 
7. Cıvıklının Pişirme Metodu: sadece Develi Cıvıklısında kullanıla-
(Cıvıkl ının f ı r ında bel i r t i len caktır. Coğrafi İşarete konu olan ibare 
sıcaklıkta,sürede ve yöntemle s a d e c e  D e ve l i  C ı v ı k l ı s ı ' n d a  
pişirilmesi) kullanılacaktır. Develi Cıvıklısını 
8. Develi Cıvıklısının Servisi: Pişen üretme iznine sahip firmalar logoyu 
cıvıklı julyen kesim metoduyla kullanabileceklerdir. Ayrıca ürün 
verevine 5-6 parça olacak ve yeme ambalajında veya servis esnasında 
kolaylığı sağlayacak biçimde servis üreten firma adı,üretim yeri ve ürün 
edilmektedir. Üzerine doğranmış ile ilgili asgari bilgilerin yanı sıra 
maydonoz ekilerek ya da yanında yeşil ürünün f iz ikse l  ve k imyasa l  
yapraklı sebzelerle (roka, maydonoz, özellikleri,servis esnasında müşteriye 
marul, tere vs) yenilmesi. sunulacaktır.  Ürünün  paket 
9. “Erciyes'den Gelen Lezzet Cıvıklı servisinde ise karton ambalaj tercih 
Projesi” başlıklı  AB tarafından edilmesi istenmektedir.
finanse edilen ve Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın Koordinasyonluğunda 
yürütülen bir projesinin mevcut 
olması da cıvıklı için Menşe(veya 
Mahreç) işareti teşkil etmektedir.
10. Proje kapsamında 50 kursiyerin 
c ı v ı k l ı  ko n u s u n d a e ğ i t i l m i ş  
olması,web sitesinin hazırlanmış 
olması(www.develiciviklisi.com) ve 
geleneksel hale getirilmesi planlanan 
cıvıklı festivalinin düzenlenecek 
o lmas ı  da c ıv ık l ı  i ç in b i rer 
Menşe(veya Mahreç) işaretidir.
Denetleme: Develi Cıvıklısı Develi 
Belediyesi Koordinatörlüğünde 
Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 
Kayseri Tarım İl Müdürlüğü, Erciyes 
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processed easily by a craftsman process easier and it prevents 
w i t h o u t  n e e d i n g  m u c h  burning of the dough during baking 
workmanship. because it prevents direct touching 
Rock Salt and Cullet: are used for of the dough to the stone inside the 
keeping the heat. oven and provide the dough bake 
P u m i ce :  P r o v i d e s  t h e r m a l  properly and also bran that has a 
insulation without putting too fibrous structure facilitates the 
much stress on oven dome digestion. Dimensions of the 200 gr 
Production Area: Produced in of rolled dough: centre width is10-15 
eating-house Restaurants and cm, length is 90-95 cm, thickness is 
cafeterias where an oven is built as 5-7 mm.           
stated above, with the ingredients 
matching the criteria of Civikli Preparing the Civikli Meat and 
ingredients, and made by craftsman adding other ingredients: meat 
trained in Develi district, subjected from breast and belly parts of the 
to Civikli preparation method, in sheep removed from sinew and fats, 
accordance with hygienic and is diced and minced with number 2 
sanitation measures stated at legal of chopping knives by double 
provisions and paid attention to the knives method. Civikli meat is 
serving stages   prepared by double knives method 

because previously diced meat is 
Manufacturing method: Preparing smitten to per sides and it creates a 
the Ingredients: preparing the homogenous mixture with other 
dough: Sift type 2 flour and blend ingredients and that provides a 
with water of which temperature is proper baking for per sides of the 
adjusted according to room ingredients. Furthermore smashing 
temperature (23°-30°) and fresh the connective tissue in the 
leaven, add iodized salt (table salt) structure of the meat provides meat 
dissolved in water in the middle of to be softer and  more tasteful.  
the kneading process and knead for Blend meat minced with this 
20 minutes. method with diced onion, garlic 
 Flour is sifted in order to remove and green pepper and provide meat 
foreign matters from the flour and to have a homogenous distribution 
to provide a homogeneous with the vegetables. Subject this 
distribution of water, salt and mixture to double knives process for 
leaven in the flour. 5 minutes. Let the civikli mixture 
The reason why salt's late adding to rest in 0°C-2°C for chemical change.   
the dough is to 50 % reduce the  Spreading the Civikli filling on the 
kneading period and to reduce CO2 dough and baking and serving: 
and chemical alcohol occurred spread 101,16 gr of the rested 
during fermentation. mixture on civikli dough rolled in 
 the stated dimensions and enable a 
Let the dough kneaded in chrome- homogenous distribution. Take the 
nickel kneading trough leave for dough into the oven with peel.        
fermentation for 15 minutes and Turkish pine, oak and fruit tree 
after letting them rest in resting wood (apricot tree etc.) are 
pallets for 15 minutes more by preferred as fuel for the oven 
covering in final fermentation because they do not smoke and they 
stage, take them to the dough have fire that cause less smoke 
rolling counter and roll each one in i n s i d e  t h e  o v e n .  S u r f a c e  
homogeneous thinness by giving temperature of the oven is 230°C 
elliptical shape with razman bran. and inside temperature of the oven 
Razman bran is used when rolling is between 238°C-330°C. Baking 
the dough because it make the period of civikli inside the oven is 5-

Product Description preferred. Because it is easy to shape 
1) Ingredients: medium fatty Type 2 Flour when making Civikli. 
mutton (21,3 fat in 100 gr): 100 gr of Bran that is intensive in this type of 
onion: 0,5 gr. Long green pepper, 0,5 flour makes easy to digest because it 
gr. garlic, 0,01 gr. Parsley: 0,05 gr. absorbs digestive juice. And it also 
spices (black pepper, chilli pepper, helps the dough to bake properly 
red pepper powder : 0,1 leavened without getting hard and having a 
dough (leaven, flour, salt): 200 gr, different crispness. 
this rates are for 1 piece of Civikli.”      WATER: Characteristics of the 
MEAT: medium fatty mutton water unique for Develi Plain; 
should be used for Civilki. 100 gr. because Erciyes Mountain is a 
should contain 21,3 fat. Meat of fatty volcanic mountain ratio of minerals 
tailed sheep raised in plateaus in i n  w a t e r  t h a t  a f f e c t s  t h e  
Mount Erciyes is preferred. fermentation of the dough in a 
Especially 7 types of wild thyme, negative way being low and water's 
tragacanth, herbs (çoban çökerten), flowing through pumice that is 
hawthorn leaves unique to the called bimis works as a natural filter, 
region largely effects the aroma of largely affects the hardness of the 
mutton. Meat of the sheep that is water. High quality dough is 
fed with natural feed that has no obtained thanks to the important 
agricultural pesticide is essential for effect of temperature of the water.  
making Civikli. Furthermore Leaven: Fresh Leaven is preferred in 
mutton should complete rigor preparing Civikli dough. But leaven 
mortis process.         amount used for dough differs 
ONION: Milk white sweet onion is based on weather conditions, 
preferred for making Civikli. This is ambient temperature, water 
because colour and brackish water temperature, and exposure time of 
of other onions may cause negative the dough.   
affects on the taste and view of the SALT: Iodized salt (table salt) 
meat.  should be used in dough and filling 
GARLIC: Garlic is used in making of Civikli.  
Civikli in order to reduce the side 2) Optional Ingredients: 
effects on digestive system and  TOMATOES: Sliced tomatoes are 
make it easier to digest the fatty cooked on semi-baked Civikli or 
mutton.  diced into the filling of the Civikli.  
LONG GREEN PEPPER: Because it PARSLEY: Parsley grown in habitat 
gives a different aroma to the meat and has specific smell and taste is 
especially sweet-hot Green Demre used for garnishing on Civikli or 
Pepper is preferred for making served with Civikli.    
Civikli. LEMON: Lemon is served with 
SPICE: 0,1 gr amount of silk chilli Civikli reduce the fatty taste of the 
pepper is used in order to give meat and whet. 
Civikli  colour and taste in summer. 3) Structure of the Civikli Stone 
Silk chilli pepper is preferred Oven: it is 80-90 cm high from the 
because it is pure and natural. In ground, at least 2x2 sized, 
winter black pepper is used foundation of which is filled with 
optionally because of the weather rock salt and cullet, with 80 cm high 
conditions of the region because dome built of red firebrick and, 
black pepper has a heating affect on ground of the oven is built of od 
human body.    stone, top of the dome is covered 
DOUGH: with pumice.      
FLOUR: (Type 2 flour) flour of Od Stone: is a volcanic, diathermic, 
which bran ratio is about 24-26 % homogeneous stone unique to 
and which has 74-76 effectiveness is Mount Erciyes, that can be 
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construction of the oven) employees are in the scope of the 
7: Baking method of the Civikli: inspection, the inspection is done once 
(Baking the Civikli in specified a month, in case of need can be done at 
temperature, for specified period and any time upon complaint and 
with specified method) suspicion.
8. Service of the Develi Civikli:  (cut Usage: marking the Develi Civikli, 
into 5-6 diagonal pieces in julienne cut Develi Civikli, a logo of baked Civikli on 
method in order to make it easy to eat. a peel in front of the firing stone oven 
Garnish with parsley or serve with on the foothill of Mount Erciyes on the 
green-leafy vegetables like parsley, list presented to the customer during 
lettuce, cress, rocket) the service and packaging     of the 
9. Existing the “Project of civikli the civikli,  food unique to Develi District 
taste coming from Erciyes” titled of Kayseri Province, beside its marking. 
project financed by EU and carried out This is used only in Develi Civikli as a 
under coordination of State Planning mark of country of origin. This 
Organization is considered as a mark of expression that is the subject of 
the country of origin of the Civikli.  Geographical Indication may be used 
10. 50 trainees being trained about the only for Develi Civikli. Firms that have 
Civikli, preparation of our website the permission for making Develi 
(www.develiciviklisi.com)  within the civikli may use the logo. Furthermore 
scope of this Project and civikli festival m a n u f a c t u r e r  f i r m  n a m e ,  
planned to be held as a tradition are manufacturing place, information 
also marks of the country of origin of about the product and physical and 
the Civikli.  chemical features of the product is 
Inspection: Production and quality presented to the customer during the 
control of Develi Civikli Develi is service of the product. Cardboard 
performed by a commission consists of packaging should be preferred in 
4 people and created by Chamber of takeout service of the product.   
merchants and craftsmen under 
coordination of Develi municipality, 
Kayseri Provincial Directorate of 
Agriculture,  Erciyes University Faculty 
of Engineering Department of Food 
Engineering, Develi Directorate of 
Vocational Training Center. One of the 
members of the commission should be 
food engineer. 
Cleaning, organization and sanitary 
conditions of the mills and their 

6 minutes. Civikli is ganged direction part of the civikli equally and properly, 
for ones during baking period in order is using od stone (unique to Mount 
to bake its both sides properly. Erciyes), rock salt, cullet, and pumice 
Temperature of the civikli doesn't that are important for keeping heat, 
exceed 100°C-110°C because water enabling a good heat insulation and 
factor in dough and filling of the civikli heat fast cool late.      
is quite high.      4: Preparation of the civikli ingredients 
Baked civikli is served optionally. It has a specific method. Blending and 
should be served by being cut into 5-6 resting the ingredients first diced and 
diagonal pieces in julienne cut method later subjected to double knives process 
in order to make it easy to eat. largely affects the taste of the Civikli
If desired whole roasted peppers, 5: Rolling the civikli dough of stated 
onions and garlic and tomato are dimensions and spreading the 
available in the table which civikli is ingredients equally is most important 
served but green-leafy vegetables like characteristic of the civikli. 
parsley, lettuce, cress, rocket should be 6: Civikli's having special ingredients 
served with the civikli.      (Garlic, Spice) used for facilitating the 
Characteristic of the product: 1: digestion and giving it special aroma. 
ingredients' (water, flour, etc.) used for Information and certificates for 
making civikli being unique to the product's being a marker for country of 
r e g i o n  i s  t h e  m o s t  o b v i o u s  origin: 
characteristic of the civikli that makes 1: Meat used for making Develi Civikli 
it different from other similar (medium fatty meat from breast and 
structured products. Furthermore belly of the sheep)
using type 2 wheat flour that has 74-76 2:Dough of the Develi Civikli: (water's 
effectiveness and intensive bran and and flour's being unique to the region 
usual gluten ratio in, is one of the and preparation procedure)
factors adds distinction to civikli 3: Ingredients of the Develi Civikli: 
dough.     (demre pepper, sweet onion, garlic, 
2: Again meat's, used for making civikli spices) 
being grown in natural conditions in 4: Preparation of ingredients of the 
the region and ingredients (demre Develi Civikli: (dicing and slicing with 
pepper, sweet onion, etc.) having some double knives)
criteria as stated above are some of the 5. Preparation procedure of the Develi 
characteristics of Civikli. Civikli: (Rolling the dough in specified 
3: Civikli oven has a different dimensions, spreading the filling) 
mechanism than other ovens. The most 6. Structure of the Civkli oven: (Od 
obvious characteristic of the structure stone (unique to region), rock salt, 
of this oven constructed to bake each cullet, and pumice used in the 
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Tarihçe : Kayseri'nin Yahyalı ilçesi 
ve köylerinde dokunmakta olan 
halilar bu isimde tanimlandirilirlar. 
Çifte mihrapli desen anlayişinda 
dokunan, küçük ebatli, geleneksel 
köy el halilari otantizmi ile 
günümüze ulaşan karakteristik bir 
özelliği bulunmaktadir. Yörenin 
geleneksel dokuyucusu tarafindan 
irticalen dokunan; hayat ağaci, gül, 
karanfil, lale ve sümbül gibi 
sembolik anlamli stilize edilmiş 
m o t i f l e r,  ç i f t e  m i h r a p  v e  
madalyonlu klasik bir desen şemasi 
ile, günümüzdeki mahalli el 
halilarinin bir çoğunda görülen 
desen yozlaşmalari olmadan 
günümüze kadar gelebilmiştir. Bu 
açidan Yahyalı halilari geleneksel 
etnografik değerleri yansitabilen 
özellikleriyle mahalli halilarimizin 
en değerli olanlarindandir.
 
Desen ve renk özellikleri: Bugün 
ticari olarak gerek yurtiçi gerekse 
yurtdişi hali pazarlarinda aranilan 
yahyali halilari; atki, çözgü ve ilme 
ipleri el eğirme yün ve naturel boyali 
özellikleriyle de dikkati çeken, 
kendine özgü kök kirmizisi ve 
indigo mavisi zeminli halilardir. 
Divan, seccade, yolluk, mihraplı, 
göbekli, dabazli gibi değişik ebat ve 
ölçülere sahip modeller mevcuttur.

YAHYALI EL HALILARI / HAND MADE YAHYALI CARPETS

Halı Tipi / Type of Carpet
Kalitesi / Quality
Dm ‘de İlme Adedi / Knitting Number Per Dm
Düğüm Tarzı / Knot Style
Hav Yüksekliği (mm) / Fluff (mm)
İlme İplik (Nm) / Pile Yarn (Nm)
Çözgü İplik (Nm) / Warp Yarn (Nm)
Kalın Atkı İpi (Nm) / Thick Weft (Nm)
İnce Atkı İpi (Nm) / Thin Weft (Nm)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

YAHYALI
30x35
1.050
Türk Düğümü (Çift) / Turkish Knot (Double)
3.7
3.3 / 2 Yün / Wool
4/3 Yün / Wool
4/2 Yün / Wool
4/2 Yün / Wool

C 2004/011

2 2
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History: The carpets woven in 
yayhali district of kayseri province 
are called as yahyali carpets. 
Traditional small village carpets 
that are woven with the concept of 
double niches has a characteristic 
reaches present day with its 
authentism. Patterns stylized with 
classical pattern schemes with 
double niches and medallion such 
as tree of life, rose, glove, tulip, 
hyacinth; woven extemporaneously 
by traditional weavers of the region 
are able to reach present day without 
having pattern  degeneration 
observed in most of the local 
handmade carpets. In this respect 
Y ahya l ı  ca r pe t s  w i th  the i r 
characteristics that can ref lect 
ethnographic values are the most 
valuables ones of the local carpets.
 

Pattern and colour features: Yahyalı 
carpets that is commercially 
demanded both in abroad and 
home, draw attention with their 
warn yarn, pile yarn,  hand spinning 
wool and natural dye features and 
they are turkey red and indigo blue 
floored carpets. They have various 
sizes such as sofa,  prayer rug, hall 
rug, niches, bellied and dabazlı.

Tarihçe : Kayseri ili bünyan ilçesi ve 
çevresinde dokunmakta olan atkı ve 
çözgüleri pamuk, ilmelik ipleri yün, 
orta kaliteli halılar bünyan halıları 
olarak isimlendirilmiştir. Kayseri ve 
çevresi   geleneksel  türkmen 
dokumacılığın yaygın olduğu mahalli 
h a l ı  b ö l g e l e r i m i z - d e n d i r .   
Seyahatnamelerdeki  bilgilerde çok 
eski dönemlerden itibaren Kayseri, 
Sivas ve Aksaray'da anadolunun en 
güzel halılarının dokunmakta olduğu 
kaydedilmektedir. Bünyan halıcılığı, 
geleneksel ve otantik özellikteki 
yöresel el halılarından farklı olarak, 
daha sık kaliteli, tasarımlanmık 
bitkisel ve geometrik desenli 
halılarımızdandır. Türklerin en 
sevdiği renk olarak bilinen kırmızı 
rengin aselet sembolü olması, bu 
rengin sık sık kullanılmasına sebep 
olmuştur. Kırmızı renkten sonra sarı, 
mavi, yeşil, siyah ve beyaz renkler de 
ağırlıklı bir şekilde kullanılmak-tadır.
Desen ve renk özellikleri: Kayseri, 
Bünyan ve çevresinde dokutturul-
makta olan Bünyan halıları, köşe 
göbek, sandıklı, serpme, buğdaylı, 
çevreli, çok çiçek, ince çiçek, nazar 
gibi desenleri ile orta kalite ticari el 
h a l ı l a r ı m ı z ı n  e n  ç o k  t a l e p  
edilenlerindendir. 

BÜNYAN EL HALILARI / HAND MADE BUNYAN CARPETS

:
:
:
:
:
:
:
:
:

BÜNYAN
36x42
1.512
Türk Düğümü (Çift) / Turkish Knot (Double)
5-6
2/1 Yün / Wool
20/21 Pamuk / Cotton
6/5 Pamuk / Cotton
6/4 Pamuk / Cotton

C 2004/011

Halı Tipi / Type of Carpet
Kalitesi / Quality
Dm ‘de İlme Adedi / Knitting Number Per Dm
Düğüm Tarzı / Knot Style
Hav Yüksekliği (mm) / Fluff (mm)
İlme İplik (Nm) / Pile Yarn (Nm)
Çözgü İplik (Ne) / Warp Yarn (Ne)
Kalın Atkı İpi (Ne) / Thick Weft (Ne)
İnce Atkı İpi (Ne) / Thin Weft (Ne)

2 2
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History: Medium-quality carpets of 
which warp and weft yarn is wool, pile 
yarn is cotton, woven in and around 
bunyan district of kayseri province are 
called as bunyan carpets. Kayseri and 
neighborhood is one of the local 
carpet regions where turkmen 
weaving is common. It has been 
stated in travel books that the most 
beautiful carpets have been woven in 
kayseri, sivas, and aksaray since very 
old times. Bunyan carpets has 
designed with more frequent herbal 
and geometric patterns than 
traditional authentic local carpets. 
Because red color, favorite color of 
turks, is the symbol of nobility, this 
color is used frequently. Except from 
red yellow, blue, green, black and 
white are mainly used.  
Pattern and colour features: Bunyan 
carpets that are woven in and around 
bunyan are the most demanded of 
medium quality carpets with their 
patterns such as corner, belly, box, 
wheat , surrounded, many flowers, 
fine flowers  amulet.  
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Teknik özellikleri ve denetim biçimi Eskişehir Anadolu Enstitü Müdürlüğü 
ekte verilen coğrafi işaret; 25.05.2010 tarafından 2007 yılında morfolojik 
tarih ve 27591-0 sayılı Resmi Gazetede özellikleri tanımlanarak özellik belgesi 
ilan edilmiştir. 555 sayılı Coğrafi d o l d u r u l m u ş t u r.  B u  ö z e l l i k  
İşaretlerin Korunması Hakkındaki belgesindeki bitki ve meyve özellikleri 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 12. aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
m a d d e s i  ge re ğ i n ce  27 . 1 1 . 2 0 0 7  
tarihinden geçerli olmak üzere tescil Bitkisel Özellikleri: Fidede antosiyalin 
edilmiştir. antosiyanin renklendirmesi hafif 
Tescil No: 138 Coğrafi İşaret Yamula olmakla birlikte mevcuttur; bitkisi dik 
Patlıcanı olup, boyu (yerden yüksekliği) 70-80 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici cm civarında orta, gövde ve dallar hafif 
Özellikleri: tüylü, gövde ve dallarda antosiyalin 
Ürün Tanımı: Kayseri'nin Yemliha renklendirmesi mevcut, boğum arası 
Kasabası ve çevresinde yayılım gösteren uzunluğu 8-11 cm arasında değişmekte, 
ve uzun yıllar bu yörenin insanının yaprakları orta ile küçük arası olup 
önemli bir geçim kaynağı olarak uzunluğu sap dahil 20-25 cm arasında 
yetiştirilen, sevilen ve kültürüne değişmekte, yaprak kenar şekli dalgalı, 
yerleşen üründür. Yamula Patlıcanı'nın yaprak yüzeyinde kabarcıklanma ve 
tanıtımı için 1997 yılından beri ağustos dikenlilik olmayıp mavi yeşil renkli, 
ayı içerisinde festivaller düzenlenmek- çiçek mor rengi orta boyuttadır.
tedir. Ayrıca insan yapısı olarak Yemliha 
Kasabası 600 yıl önce güneyden gelen Meyve Özellikleri: Meyve genel şekli 
Türkmenlerden oluşmaktadır. Irmak beyzi (uzunca yumurtamsı - silindirik), 
kenarında ve düz ovada yerleşmeleri uzunluğu 14-17 cm arasında değişmek-
zaten tarıma yatkın olmalarının bir te olup eğriliği yok veya çok hafif düzey-
göstergesidir. Bu nedenle Yemliha'lı, dedir; çapı 5 ile 6,5 cm arası değişmek-
Osmanlı'dan beri yüzyıllardır çevrenin te, meyve uç şekli yuvarlak, meyvede 
tarım önderi ve sürükleyicisi olmuştur. eğrilik derecesi hafif, ticari hasatta 

meyve kabuğu beyaz çizgili ve orta 
Türkiye'de yetişen birçok patlıcan derece parlak olup rengi leylaktır (açık 
çeşidinden farklı morfolojik yapısı ile mor); damarlılık yoktur; dişi çiçek izi 
kendisine has aroma ve tat özellikleri yoktur; meyve uç şekli çeltikli olmayıp 
gösteren, bunun yanı sıra bölgede düzdür;  çiçek zarfının alt ında 
yıllardır yetiştirildiğinden belirli antosiyalin renklen-mesi yok veya hafif 
düzeyde saflaştığı dolayısıyla homojen bulunmakta ayrıca küçük olup 
bir yapı kazanan bir anlamda köy çeşidi dikenlilik azdır; meyve et rengi 
özelliği kazanan Yamula Patlıcan'ı beyazımsı olup çekirdeklilik yok veya 

YAMULA PATLICANI / YAMULA EGGPLANT

:
:
:

:
:
:

:

27/11/2007
C 2007/016
S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi / 
S.S. Yemliha Agricultural Development Cooperative
Patlıcan / Eggplant
Yamula Patlıcanı / Yamula Eggplant
Kayseri’ye Bağlı Yemliha Kasabası ve 
Bu Yöredeki Yamula Barajı Çevresi / Yemliha Town in 
Kayseri and Yamula dam surroundings  in the region
Etiketleme / Labeling
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Korum Tarihi / Preservation Date
Başvuru Tarihi / Application No
Başvuru Sahibi / Applier
Ürünün Adı / Product Name
Coğrafi İşaretin Adı / Geographical Sign
Coğrafi Sınırları / Geographical Borders

Kullanım Biçimi / Usage

çok azdır; fizyolojik olumda yani tohum Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nde 
bağlama döneminde meyve kabuk rengi tespit edilen toprak özellikleri aşağıda 
sarı olmaktadır; erkenciliği yanında çıkarılmıştır: 
fizyolojik olum zamanı erkencidir. 1.Toprak Bünyesi ve Suya Doy-gunluk: 
Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: Ticari Yemliha topraklarında yapılan suya 
hasatta meyve kabuğu beyaz çizgili ve doygunluk analizine göre 100 gr toprak 
rengi leylaktır (açık mor); meyve et için 90 ml su harcanmış ve bünyeyle 
rengi beyazımsı olup çekirdeklilik ilişkilendirilince killi bünye sınıfına 
yoktur; dolayısıyla yemek yapımında girdiği görülmüştür.
tercih edilmektedir. Yemliha Kasabası 2.Toplam Tuz (EC): Yemliha toprak-
Kayseri merkezinin 30 km kuzeyinde ve larında toplam tuz %0.199, EC: 
arazisinden Kızılırmak geçmek-tedir. 4.46ds/m, hafif tuzluluk oranı %0.150 
Kızılırmak yüzyıllar önce sürekli yatak (EC = 2ds/m) üzerinde ve hafif tuzlu 
değiştirerek şimdiki güzergahına sınıfında yer almaktadır.
geçmiştir. Bu nedenle Sivas ilinden 3. Suya doymuş toprak Ph: Yemliha 
itibaren dağlardan çeşitli mineraller topraklarından toprak reaksiyonu (Ph) 
a lüv iya l  topraklar ın taş ınması  8.42 olarak tespit edilmiş ve hafif alkalik 
neticesinde patlıcan üretim alanı özellik göstermektedir.
oluşmuştur. Sulamada kullanılan 4. Yemliha topraklarında kireç miktarı 
Kızılırmak adı gibi bulanık akmakta ve %9.92 olarak tespit edilmiş olup orta 
çeşitl i  mineraller içermektedir.  kireçli toprak sınıfında yer almaktadır.
Kızılırmak vadisi dolayısıyla Yemliha 5.Yemliha topraklarında organik madde 
Kasabası İç Anadolu ve Kayseri'de miktarı %0.19 olarak tespit edilmiş ve az 
kendisine has mikroklima özelliği organik madde özelliği göstermektedir.
taşımaktadır. Bu mikroklima özelliği 6.Yemliha topraklarında kg/da cinsinde 
Yemliha merasında bitki deseninde p2o5 içeriği 1.32 olarak tespit edilmiştir; 
komşu ilçe ve kasabalardan farklılıklar yine kg/da cinsinde k2o içereği 105.60 
göstermektedir. Yemliha'nın iklim o la rak  te sp i t  ed i lmiş  ve ü lke 
özellikleri ilişikte sunulan Kayseri topraklarında ender görülen yeterli 
ilimizin 32 yıllık iklim değerleri potasyum gurubu içerisinde yer 
ortalamasında en düşük sıcaklıkta 10 almaktadır.
derece pozitif rutubette %20 artı 7. Alınabilir demir (Fe), bakır(Cu), Çin-
değerindedir. ko(Zn), Mangan(Mn) Yemliha toprak-
Toprak Özellikleri: Yamula Patlıcanı'nın larında ppm cinsinden demir içeriği, 
üretiminin yapıldığı Yemliha Kasabası 6.02 olarak tespit edilmiş ve yeterli 
toprağından tekniğe uygun olarak alının sınıfındadır. Bakır: ppm cinsinden bakır 
toprak örneklerinin Tarım ve Köy İşleri içeriği, 0.72 olarak tespit edilmiş ve 
Bakanlığı Toprak - Gübre ve Su yeterli sınıfındadır. Çinko: ppm cinsin-

20
Coğrafi İşaretler • Geographical Marking

den içeriği 0,40 olarak tespit Ye m l i h a  i n s a n  k a y n a k l a r ı  
edilmiştir. Mangan: ppm cinsinden kullanılarak oluşturulmakta ve 
içeriği 3.70 olarak tespit edilmiştir. patlıcan tohumu dekara 500 gram 
İklim Özellikleri: Yemliha Kasaba- tohum kullanılarak 3 cm derinlikte 
sının enlemi 38.44, boylamı 35.25, ekim yapılmaktadır. 
yüksekliği 1093 metredir. Diğer iklim 
parametreleri ve son 33 yıllık Ürünün ilk çapa dönemi olan haziran 
ortalama değerleri aşağıdaki şekilde ayının ilk haftasında topraktan çıkış 
olmuştur. yapan ve 5-6 yapraklı hale gelen 
1-a. Ortalama basınç: 892.3 (hpa) patlıcanda sıra üzeri 40 cm olacak 
b. Maksimum basınç: 908.1 (hpa) şekilde seyreltme yapıl-maktadır. 
c. Maksimum basınç: 868.3 (hpa) Sıra arası mesafe 60 cm'dir. Sulama 
2. Patlıcan üretiminin yapıldığı t e m m u z u n  i l k  h a f t a s ı n d a  
nisan, mayıs, haziran, temmuz, başlamakta, 10 gün arayla uygulan-
ağustos, eylül aylarına ait sıcaklık maktadır. Üst gübreleme birinci 
değerleri: sulama ile başlamakta, 20 günde 5kg 
a. Ortalama saat 7 sıcaklık (C): 12.5 azotlu gübre olarak; üre veya 
b. Ortalama saat 14 sıcaklık (C): 24.1 amonyum nitrat verilmektedir. 
c. Ortalama saat 21 sıcaklık (C): 16.9 Ayrıca mikroelement eksikliğine göre 
3. Nem ortalamaları: 20 gün ara ile yaprak gübresi 
a. Ortalama saat 7 Nispinem (%) 81.8 uygulaması yapılmaktadır. Ürünün 
b.Ortalama saat 14 Nispinem (%) ilk hasadı 25 temmuzda başlamakta, 
44.9 iklim ve ürünün durumuna göre 7-10 
c. Ortalama saat 21 Nispinem (%) günde bir hasat yapılmakta, ekim 
65.0 ayının ilk haftasına kadar devam 
d. Ortalama buhar basıncı pha 8.2 etmekte, 8 defa yapılmakta ve 
4. Patlıcan üretim sezonunda altı dekardan 4-6 ton ürün alınmaktadır. 
aylık kapalı gün sayısı ortalama 9 gün Hastalık ve zararlılar için Tarım ve 
olarak saptanmıştır. Köy İşleri Bakanlığının zirai ilaç 
5. 33 yıllık yağış ortalaması 403,7 mm, uygulama teknik ta l imat lar ı  
kar örtülü gün sayısı 49 gün olarak doğrultusunda teknik eleman 
-17-?????? denetiminde en asgari düzeyde 
tespit edilmiştir. uygulama yapılmaktadır.
6. Patlıcan üretiminde optimal Denetleme:Ürünün üretim ve 
toprak derinliği olan 20cm toprak p a z a r l a - m a s ı n d a  d e n e t i m i  
sıcaklığı ortalaması, üretim sezonu mekanizması; Tarım İl Müdürlüğü, 
olan aylara ait veriler şu şekilde Erciyes Üniver-sitesi Ziraat Fakültesi, 
oluşmuştur: Nisan 10.7C, Mayıs Yemliha Belediye Başkanlığı ve 
15.5C, Haziran 20.3C, Temmuz 24.2C, Kayseri Kocasinan İlçesi Ziraat Odası 
Ağustos 24.9C, Eylül 21.9C. Başkanlığından oluşturulacaktır. 
7. Ortalama global güneşlenme Denetim Komisyonunda belirtilen 
şiddeti yıllık ortalaması (Cal + cm2) kurumların görevlendireceği uzman 
351.6 olarak tespit edilmiştir. kişilerce ürünün üretim metoduna 
Üretim Metodu: Patlıcan üretimi uygunluğu, ekim, gübre uygulaması, 
birinci sürüm için 25-30 cm sulama, zirai ilaç uygulamaları 
derinlikte yanmış çiftlik gübresi dönemleri ve bitki ve meyve 
k a r ı ş t ı r ı l a r a k  s o n b a h a r d a  özellikleri uygunluğu için hasat ve 
yapılmaktadır. Ekim için nisan ayının pazarlama aşamasında 15 günlük 
ilk haftasında dekara 250kg DAP periyotlarda denetimler yapılacaktır. 
(d iamonyum fos fa t )  gübres i  
kullanılarak 15-20 cm derinlikte 
ikinci sürüm yapılmakta, karıklar 

Geographical indicator of which middle, body and branches are 
technical features and inspection w o l l y  a n d  a n t h o c y a n i n  
type given in the annex; published pigmentation is available in body 
on 25.05.2010 dated and 27591-0 and branches, internode length 
numbered Official Gazette. It is changes between 8-11 cm, its leaves 
registered in accordance with 12th are in between medium or small 
item of 555 numbered decree law on size, length including scape 
preserving geographical indicators changes between 20-25 cm, leave 
valid from 27.11.2007. edge shape is undulate, there are no 
Register No: 138 Geographical Sign bubbling and prickliness available 
Yamula Eggplant on the surface of the leaves and 
Description and characteristics of leaves are in blue green colour, its 
the product: purple flower is in medium size.    
Product Description: it is a product Fruit characteristics: General fruit 
spread, be liked and grown and shape 
culturally available and considered Elliptical (long oval, cylindrical) 
as the most important source of length changes between 14-17 cm, 
income in Yemliha Town and there is no a slightly curvature 
around in Kayseri Province. available, its diameter changes 
Felstivals have been held in Augusts between 5 and 6,5 cm, edge shape of 
since 1997 for the promotion of the Fruit is round,  curvature 
Yamula Eggplant. Furthermore degree of the fruit is mild, fruit peel 
yemliha town was founded by is white striped and moderately 
Turkmen came from South. Their bright in commercial harvest and in 
setting riversides or plain sides is an mauve (light purple);  there is no 
indicator of their being inclined to vascularity available; there is no 
agriculture. Therefore people of flame flower mark,  ending shape 
Yemliha have been the leader in of the is not jagged but smooth; 
agriculture for centuries since the there is a slightly or no  anthocyanin 
Ottoman.      pigmentation available under the 
Characteristic certificate of Yamula calyx and there is slightly small 
Eggplant that has idiosyncratic prickliness; fruit flesh colour is 
flavour and aroma features with its whitish and there is slightly and no 
morphologic structure that is pipiness available; in physiological 
different from many eggplant types formation i.e. insemination period 
grown in Turkey and that has f ru i t pee l  co lor i s  ye l low;    
become purified because it has physiological formation period is 
been growth in this region for years early.    
thus that has a homogenous Characteristics of the product: fruit 
structure and has the characteristic peel is white striped and its colour is 
of natural village product, was mauve (light purple); fruit flesh is 
issued by Eskişehir Anatoilan whitish and and there is no pipiness 
Institute in 2007 by being described available, thus it is preferred for 
its morphological features.  Plant cooking. Yemliha Town is in 30 km 
and fruit characteristics in this north of Kayseri and Kızılırmak 
Characteristic certif icate are passes through its land. Kızılırmak 
described as in the following;   changed its bed many times 
Plant Characteristics: slight centuries ago and had its current 
anthocyanin pigmentation is b e d .  T h e r e f o r e  e g g p l a n t  
available in the seedling; plant is production area came into 
vertical and it is in 70-80 cm high, existence as a result of mineral and 

21
Coğrafi İşaretler • Geographical Marking



Yönetim Merkezi:
Kayseri Ticaret Odası
Cumhuriyet Mahallesi 
Tennuri Cad. No:6
Kiçikapı / KAYSERİ

Tel:   (0352) 222 45 28
          (0352) 222 45 29
Faks: (0352) 232 84 12
         (0352) 232 10 69
www.kayserito.org.tr
kaytic@kayserito.org.tr

Bu kitap içerisinde bulunan tüm
bilgiler Kayseri Ticaret Odası’na ait
olup izin alınmadan veya kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz.
Bu kitap hazırlanmasında katkıları bulunan

KONAK RESTAURANT
MUBA HOME MOBİLYA

HİLAL MAĞAZALARI
ANKARA KASABI ve

Bakırcılık mesleğini yaşatan
BAKIRCILAR ÇARŞISI SANATKÂRLARINA

teşekkür ederiz.

SPONSOR FİRMALAR
DİL-MER
Tercüme Ofisi

Çeviri:

Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. 
Aytar Sok. No: 1/114
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 222 22 46
Fax: (0352) 222 22 46
www.dilmer.org

Hazırlayan:
Birsen KOCA

Sahibi:
Kayseri Ticaret Odası

Baskı:

M Grup
Tel: (0352) 321 24 11
Faks: (0352) 321 24 19
www.mgrup.com
mgrup@mgrup.com

SOBA

IN
D
EX

IN
D
EX

alluvial soil moving from Sivas d e t e m i n e d  i n  s u f f i c i e n t  
Province .  K ız ı l ı rmak that potassium group that is rarely 
provides watering flows turbidly seen in the country soil.   
as its name and includes various 7. Removable iron (Fe), copper 
mineals in. Kızılırmak valley and (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn): 
so Yemliha Town Centra l  ppm type of iron content in 
Anantolia and Kayseri have Yemliha soil is determined as 6.02 
idiosynchratic microclimate and this amount is in sufficient 
property. This microclimate class. Copper: ppm type of copper 
property is different vegetation content is determined as 0.72 and 
pattern of Yemliha meadow from it is in sufficient class. Zinc: zinch 
neighboring districts and towns.  c o n t e n t  i n  p p m  t y p e  i s  
It is seen in 32   years of climatic determined as 3.70.     
values average of Kayseri in the Climate Features: border of 
a n n e x  t h a t  t h e  l o w e s t  Yemliha Town is in latitude 38.44 
temperature is plus 10 degree and and longitude 35.25, altitude is 
moisture is 20 % for climatic 1093. other climate parameters 
features of Yemliha.    and average values of last 33 years 
Soil Properties: Soil properties of are as in the following.     
the soil samples taken from the 1.a. Mean pressure: 892.3 (hpa)
soil of Yemliha Town where b. Maximum pressure: 908.1 (hpa)
Yamula eggplant production is c. Maximum pressure: 868.3 
performed, determined by (hpa)
Ministry of Agriculture and Rural 2. Temperature values in months 
Affairs Soil Fertilizer and Water April, may, June, July, august, 
Resources Research Institute are September when eggplant 
as in the following: production is performed.  
1 .  Soi l  texture and water a. Average hour 7 temperature 
saturation: According to water (C): 12.5
saturation test 90 ml water was b. Average hour 14 temperature 
spent for 100 gr soil and when it is (C): 24.1
associated to texture it was c .  A v e r a g e  h o u r  2 1  
considered in clay class.  temperature(C): 16.9
2. Total Salt (EC): total salt in 3. Humidity averages:
Yemliha soil is 0.199 %, EC: a. Average hour 7 relative 
4.46ds/m, low salinity rate is over humidity(%) 81.8
0.150 % (EC = 2ds/m) and in b. Average hour 14 relative 
slightly salty class.   humidity(%)44.9
3. Waterlogged Soil Ph: Soil c. Average hour 21 relative 
reaction (Ph) in Yemliha Soil is humidity (%)65.0
determined as 8.42 and it shows d. Average vapour pressure pha 
slightly alkalic property. 8.2
4. Lime amount in Yamliha Soil is 4. Eggplant production season off 
determined as 9.92 % and it is in day number for 6months is 
medium limy soil class. determined as 9 days.  
5. Organic matter amount in 5. Precipitation average for 33 
Yemliha soil is determined as 0.19 years is determined as 403,7 mm, 
% and it shows  organic matter the number of  snow-covered days 
property. is determined as 49. 
6. p2o5 content in kg/da type  in 6. Production season months 
Yemliha soil is determined as 132,  values of 20 cm soil temperature 
again k2o content in kg/da type is average, optimal soil depth for 
determined as 105.60 and it is eggplant production is as in the 

following. April 10.7C, May 15.5C, June 
20.3C, July 24.2C, August 24.9C, 
September 21.9C.
7. Annual average global insolation 
intensity is determined as (Cal + cm2) 
351.6
P r o d u c t i o n  M e t h o d :  e g g p l a n t  
production is performed in autumn with 
burnt farm manure mixture in 25-30 
depth for first cultivation.  second 
cultivation is performed at first week of 
April for seeding  by using 250 kg DAP 
(diammonium phosphate) fertilizer per 
decare, furrows are created by using 
Yemliha human resources and eggplant 
seed is planted by using 500 gram of seed 
per decare in 3 cm depth.    
Eggplants, pullulate with 5-6 leaves at 
first week of June first hoe time of the 
product, should be diluted as 40 cm in 
row. Space between rows is 60 cm. 
watering starts at first week of July and 
applied once in 10 days. Top fertilization 
starts with first watering,   5 kg of urea or 
ammonium nitrate should be given as 
nitrogenous manure. Furthermore foliar 
fertilizer is applied once in 20 days 
according to microelement deficiency. 
First harvest starts on 25th of July, harvest 
is performed once in 7-10 days according 
to climate and product conditions, and 
continues for 8 times till first week of 
October, and 4-6 tones of product are 
yielded. Minimum application is 
performed for diseases and hosts under 
the supervision of technical staff in 
accordance with technical instructions 
on agricultural pesticide application of 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs.
Inspection; inspection mechanism on 
production and marketing of the 
product; will be created bt Provincial 
Directorate of Agriculture, Agricultural 
Faculty of Erciyes University, Mayoralty 
of Yemliha, Kayseri Kocasinan District 
Chamber of Agriculture. Inspections will 
be performed in 15 days of periods for 
product ' s compliance with the 
production method, seeding, fertilize 
application, watering, agricultural 
pesticide application periods plant and 
fruit characteristic compliance .  
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Ürünün Tanımı : Soğanlı Köyünde 3.Büyük Boy: 35-40 cm. arasında ve 
60-65 yaş aras ı  bayanlann 70 cm.lik dimili (şalvar), fistanlı 
günümüzde de giydiği yöresel (etek), önlüklü (dizli), kirmenli, 
kıyafetlerin, 20-70 cm. boyunda, 1 testili, yabalı ve mini bebekli 
cm. eninde tahta ve saç iskelet bebek.
üzerine giydirilmesi ile hazırlanan Düzenleniş Şekli ve Kullanılan 
bez bebeklerdir. Malzemeler: Soğanlı bebeği, 
Ayırt Edici Özelliği:  Ürün, Soğanlı Köyü'ndeki genç kız ve 
tamamen yerel özelliklere sahip kadınlar tarafından, yukarıda 
çeşitli motif ve pullarla süs- belirtilen boyutlarda üretilmek-
lenmekte ve el işi üretim tekniğiyle tedir. Hazırlanışında öncelikle tah-
hazırlanmaktadır. Soğanlı bebeği, ta ve çember iskelet üzerine baş 
ağaç ve çember iskelet üzerine kısmına top havlu sarılır, üzerine 
havlu parçalan ile desteklenerek, patiska gerdirilerek, üzerine pazen 
pazen, basma, patiska ve tülbent ile (basma), yemeni şeklinde iple 
siyah yün ip veya orlondan örülmüş üzerine boncuklu veya boncuksuz 
saçla, baş kısmı aynı kumaşlardan yemeni bağlanır. Yemeni altına 
kutnu, kadife ve tülden dikilmiş, siyah yün ip veya orlon ipten 
şalvar, elbise, işlik, önlük, entari ve örülmüş saç, diz kapağma kadar 
gelinlik giydirilerek ve elinde mini gelecek şekilde göğsün iki ta-
su testisi, tahta kirmen, mini rafından salınır. Alnma çeke yapılır. 
bebek, tahta yaba veya kolunda Gövdede çember üzerine havlu 
kolçak ile süslenir. Renkli ispirtolu parçası sarılır. Üzerine saten veya 
kalem, asetatlı kalem veya batik pazenden dikilen gömlek (işlik) 
boyası ile yüz hatları çizilir. giydirilir. Kol ve vücut kısmı havlu 
Üzerinde motif lerle süslenmiş parçası üe desteklenir. Kutnu 
etek, entari ve tül gelinlik olan kumaştan dikilmiş geniş büzgülü 
Soğanlı Bebeği üç farklı boyda imal ko l ç a k  g iyd i r i l i r.  K a f a s m a 
edilir: giydirilen yemeni ile gerdanı 
1.Küçük Boy: 20-25 cm. arasında örtecek şekilde kapatılır, el yerine 
dimili (şalvar) ve etekli bebek, ip veya orlondan yapılmış ponpon 
2.Orta Boy: 25-30 cm. arasında takılır. Ayak kısımlarında çember 
dimili (şalvar), fistanlı (etek), üzerine havlu veya bez parçası 
önlüklü (dizli), kirmenli, testili, sarılır. Havlu parçasından ayak 
yabalı ve mini bebekli bebek. yapılır. Üzerine pazen, saten, 
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Mahreç İşareti / Country of Origin Sign
Yeşilhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Yeşilhisar District  Governorship Association of Village Services
El İşi Bebekler / Handmade Dolls 
Markalama / Marking
Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Köyü
(Belirtilen özelliklere bağlı kalınmak şartıyla diğer
yörelerde de üretilebilir.)
(It may be produced in other regions provided that 
dependging on specificed characteristics.)

Product Description: they are the in pantalets and evzone's skirt, 
rug dolls that are made by clothing apron, with spindle, water jug, 
20-70 cm length and 1 cm width of wooden fork and mini doll.   
wooden and plate dolls with  
traditional clothes that are still Production method and materials 
worn by women between 60-65 used in Production: Soğanlı doll is 
years olkd in Soğanlı Village.  produced by girls and women in 

Soğanlı Village in above stated sizes. 
Characteristic: they are produced Head part on the wooden and circle 
with handcraft technique by being frame is rolled up with towel, stretch 
dressed with local patterns and flannel on and kerchief with or 
sequins. Soğanlı doll is made by without bead is clothed on. Set the 
supporting the wooden and circle plaited hair made of black rope from 
frame with pieces of towel, flannel, both sides of the chest till knees 
chintz, cambric and muslin and under the kerchief.  
with hair plaited with black rope or Purl its forehead.
orlon, head part is made of the same Roll a piece of towel on circle in 
cloths, and clothed with dress with frame. Cloth the shirt sewed of satin 
pantalets made of ?? kutnu??, velvet or flannel. Support arm and body 
and tulle, or apron, or loose robe or with a piece of towel.  Large shirring 
wedding dress and with mini water armband sewed of kutnu cloth is 
jug, wooden spindle, mini doll, dressed on. Cover the throat with 
wooden fork in her hand or with kerchief.  Stick a pompom made of 
armband in her arm. Facial features rope instead of hands. 
are drawn with colored spirituous Düzenleniş Şekli ve Kullanılan 
pen, acetate pen or batik painting. Malzemeler: Soğanlı bebeği, 
Soğanlı dolls in skirt, loose robe or Soğanlı Köyü'ndeki genç kız ve 
tulle wedding dress with pasterns kadınlar tarafından, yukarıda 
are produces in 3 sizes.    b e l i r t i l e n  b o y u t l a r d a  
1.Small Size: Doll between 20-25 cm üretilmektedir. Hazırlanışında 
in pantalets and skirt öncelikle tahta ve çember iskelet 
2.Medium Size: Doll between 25-30 üzerine baş kısmına top havlu 
cm in pantalets and evzone's skirt, sarılır, üzerine patiska gerdirilerek, 
apron, with spindle, water jug, üzerine pazen (basma), yemeni 
wooden fork and mini doll.  şeklinde iple üzerine boncuklu veya 
3.Large Size: Doll between 35-40 cm boncûksuz yemeni bağlamı. 
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patiska ve kutnudan pijama (dimi) 
dikilerek giydirilir. Patiska, kutnu, 
k a d i f e ,  ş a l  v e  i p e k t e n
etek (fistan) dikilir. Beyaz renklere 
kadınlar tarafından kalem veya 
fırça ile motif süslemeleri yapılır. 
Etek (fistan) uçları patiska ve pazen 
ile çevrilir. Etek üzerine saten, 
kutnu, patiska, kadife ve şaldan 
kenarları beyaz patiska ile çevrili 
önlük (dizlik) giydirilir. Bele beyaz 
satenden yapılma kuşak giydirilir. 
Küçük ve büyük gelin bebeklerde, 
dizlik yerine belden dizkapaklarma 
kadar kenarları işlemeli tül üzerine 
satenden yapılan, ponpon ve 
pullarla süslenir. Gelin bebeklerde 
baş kısmına gelin duası olarak tül 
giydirilir ve pullarla süslenir. Saçlar 
arkadan salınır. Küçük boylar 
sadece şalvarlı olarak hazırlanır, 
diğer boylarda ise üzerine etek 
g i yd i r i l i r.  Kü ç ü k  ve  ge l i n  
bebeklerde yüz hatları için tahta 
veya gazoz kapağı kullanılır. Y ü z  
h a t t ı  ç i z i m i  v e  e t e k l e r i n  
süslemeleri, renkli, ispirtolu, 
asetatlı kalem ve batik boyası ile 
yapılır. Başın üst kısımları, eller, 
ellerindeki mini bebeklerin 
başlarına, örgülü saçların ucuna ve 
etek üzerine renkli orlon iplerle 
ponpon süsleme yapılır. Büyük 
kutnu bebeklerin kafasına kutnu ve 
pazenden yapılma fes giydirilir. 
Gelin bebeklerin baş kısmına gelin 
duası olarak tül takılır ve pullarla 
süslenir. Orta boy ve büyük 
bebeklerde örgülü saçlar hem 
göğsün iki tarafından dizüstüne ve 
hem de arkadan bele kadar salınır.
Denetim Esasları: Evlerde veya 
atölyelerde üretilen bebekler en az 
yılda bir defa, ihtiyaç duyul-
duğunda ve tüketici şikayetleri 
üzerine her zaman 2 ila 4 kişi olmak 
üzere Yeşilhisar Kaymakamlığı 
tarafından oluşturulan komisyon 
tarafından denetlenir. Denetim 
sonucunda ilgili rapor hazırlanır.

In foot part roll the circle with a 
piece of towel or cloth. Make feet 
with the piece of towel. Cloth with 
pyjamas sewed of flannel of kutnu. 
Skirts are sewed of flannel, kutnu, 
velvet, scarf and silk.  
Patterns are drawn with pens and 
brushes by women on white clothes. 
Hemlines are surrounded with 
flannel or chintz. Apron (breeches) 
made of satin, kutnu, calico, velvet 
and scarf and surrounded with 
white calico is clothed on.   
Small and large bride dolls are 
trimmed with pompoms and 
sequins made of satin on tulle from 
belly to knees instead of apron 
(breeches)
Head parts of bride dolls are clothed 
with tulle as bride prayer and 
trimmed with sequins. Set the hair 
back. Small sized dolls are prepared 
only in pantalets, but small skirt is 
taken on other sizes. Wood and 
crown cork are used for facial 
features of small and bride dolls.  
Facial features and trims of skirt are 
drawn with coloured spirituous pen, 
acetate pen or batik painting. 
Pompom trimming coloured ropes 
is applied on top parts of the head, 
hands, heads of mini dolls in hands, 
end of plaited hairs. Flannel and 
kutnu fez are dressed on the heads 
of large kutnu dolls. Head parts of 
bride dolls are clothed with tulle as 
bride prayer and  trimmed with 
sequins. In medium and large dolls 
plaited hair is set from both sides of 
the chest till knees and also from 
back till belly.     
Inspection Principles:  dol ls 
produced at homes or ateliers are 
controlled by a commission consists 
of 2 or 4 members created by 
Yeşilhisar District Governorship at 
least once a year or in case of a 
complaint. A report is issued at the 
end of the control
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Çorbalar
Soups

Çorbalar
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Börek Aşı Çorbası
Malzemeler (4 Kişilik)

Hazırlanışı:
Mercimek yıkanarak haşlanır ve bir kenarda bekletilir. 

Hamurun Hazırlanışı;
Un geniş bir kapta 1 tatlı kaşığı tuz eklenerek karıştırılır. Ortası açılıp, 
yumurta kırılır. Yarım çay bardağı su yavaş yavaş eklenip, karıştırılır. Ele 
yapışmaz duruma gelene kadar yoğurulur, sert bir hamur yapılır. Hamur 
yuvarlak beze yapılara yarım saat dinlendirilir.

Harcı İçin;
Soğan soyulup, rendelendikten (mümkünse elde çok küçük doğranmalıdır.) 
sonra reyhan, yarım tatlı kaşığı Cırgalan kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı 
tuz ile birlikte  kıymaya eklenir. 
Beze unlanarak 1 mm kalınlığında açılır, kenarları 1 cm lik kareler halinde 
kesilir, her kareye hazırlanan içten konularak karelerin dört köşesi bir araya 
gelecek şekilde kapatılır (bohça şeklinde), işlem bütün kareler için 
uygulanır. Bir tencereye sıvı yağ, salça eklenir ve karıştırılır. Mercimek, kalan 
kırmızı toz biber, tuz nane ve su eklenip, kaynatılır. Kaynayan suya içi harçla 
doldurulmuş hamurlar ilave edilir. Yaklaşık 10 dk. pişirilir. Arzu edilirse 
limon suyu ilave edilir ve sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• Yarım su bardağı yeşil 

mercimek

• 1,5 su bardağı un

• 9 su bardağı su

• 1 adet yumurta

• 3 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 küçük boy soğan

• Yarım su bardağı kıyma

• 1 tatlı kaşığı Cırgalan 

kırmızı toz biber

• 1 buçuk tatlı kaşığı nane

• Yarım tatlı kaşığı reyhan

• Tuz

• A half cup of green lentil 
• 1,5 cup of flour  
• 9 cups of water 
• 1 egg 
• 3 table spoons of oil  
• 1 small onion 
• A half cup of minced meat 
• 1 dessert spoon of Cırgalan 
red pepper powder   
• 1 and half dessert spoon of 
mint 
• A half cup of basil 
• Salt 

Wash and boil the lentil and keep it waiting.   

Preparation of the Dough:  
Mix flour and 1 dessert spoon of salt in a large pot. Add egg into middle of the 
mixture. Add a half tea glass of water and mix them slowly. Knead them till 
they become nonadhesive, and make hard dough. Rest the dough for half an 
hour after lumping it.   

For filling: 
Pare the onion and plane it (mince it if possible) then add basil, a half dessert 
spoon of dessert spoon of Cırgalan red pepper powder and a half dessert 
spoon of salt into the minced meat.  
Flour the lump and spread it of 1mm thickness, cut it as 1 cm of squares, put 
previously prepared mixture into each square and close it by wrap it up from 
the edges, this process is performed for each square. Put some oil and tomato 
paste into a stew pot and mix. Mix lentil, remaining red pepper powder, salt, 
mint and water and boil them. Add dough filled with filling in to the boiling 
water. Cook it for about 10 minutes. Add lemon juice optionally and serve 
hot.  BON APPETITE*          

PREPARATION:

Ingredients (4 servings)
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Düğürcük Çorbası

Malzemeler (6 Kişilik)

Bulgur ve 6 su bardağı su tencereye konur, kaynamaya bırakılır. 
Patates soyulur küçük küçük doğranarak kaynayan bulgurlu 
suya ilave edilir. Tuz atılıp kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya 
kadar pişirilir. Soğan ince ince doğranır, tereyağı ve kıyma ile 
birlikte tavada kısık ateşte kavrulur. Salça ve kırmızı toz biber 
eklenip karıştırılır ve çorbanın üstüne dökülür. Bir iki taşım 
daha kaynayınca ocaktan alınır. Sıcak servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım su bardağı ince 

bulgur 

• 1 orta boy patates

• 1 orta boy soğan 

• 100 gr kıyma

• 2 yemek kaşığı salça

• 1 tatlı kaşığı Cırgalan 

kırmızı toz biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• A half glass of fine 
bulgur 
• 1 medium potato 
• 1 medium onion 
• 100 gr of minced meat 
• 2 table spoons of 
tomato paste 
• 1 dessert spoon of 
Cırgalan red pepper 
powder          
• 1 dessert spoon of salt 
• 2 table spoons of butter 

Put bulgur and 6 cups of water in a stew pot and keep boiling. 
Peel the potato and chop it up and add them on boiling water 
with bulgur. Add salt and cook them until getting soft. Chop up 
the onion and fry it with butter and minced meat in a pan. Add 
tomato paste and red pepper powder mix them and pour it on 
soup. When it boils up one or two times take it from the cooker 
and serve hot.   BON APPETITE*         

PREPARATION:

Ingredients (6 servings )

29
Çorbalar • Soups



Yönetim Merkezi:
Kayseri Ticaret Odası
Cumhuriyet Mahallesi 
Tennuri Cad. No:6
Kiçikapı / KAYSERİ

Tel:   (0352) 222 45 28
          (0352) 222 45 29
Faks: (0352) 232 84 12
         (0352) 232 10 69
www.kayserito.org.tr
kaytic@kayserito.org.tr

Bu kitap içerisinde bulunan tüm
bilgiler Kayseri Ticaret Odası’na ait
olup izin alınmadan veya kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz.
Bu kitap hazırlanmasında katkıları bulunan

KONAK RESTAURANT
MUBA HOME MOBİLYA

HİLAL MAĞAZALARI
ANKARA KASABI ve

Bakırcılık mesleğini yaşatan
BAKIRCILAR ÇARŞISI SANATKÂRLARINA

teşekkür ederiz.

SPONSOR FİRMALAR
DİL-MER
Tercüme Ofisi

Çeviri:

Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. 
Aytar Sok. No: 1/114
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 222 22 46
Fax: (0352) 222 22 46
www.dilmer.org

Hazırlayan:
Birsen KOCA

Sahibi:
Kayseri Ticaret Odası

Baskı:

M Grup
Tel: (0352) 321 24 11
Faks: (0352) 321 24 19
www.mgrup.com
mgrup@mgrup.com

SOBA

IN
D
EX

IN
D
EX

Kesme Hamur Çorbası
Malzemeler (4 Kişilik)

Tencereye kıyma konur, kıyma suyunu çekince (kıyma bu 
aşamada tahta kaşık ile iyice dağıtılarak tane tane olması 
sağlanmalıdır.) yağ ilave edilerek birlikte kavrulur. Domates 
veya salça baharatlarla birlikte  eklenerek kavurmaya devam 
edilir. 
Daha sonra üzerine et suyu ilave edilerek kaynamaya bırakılır, 
su kaynayınca kesme çorba ve kuru nane (arzu edilirse kıyma 
kavrulduktan hemen sonar eklenebilir.) eklenir, ara ara 
karıştırılarak pişirilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 litre su veya et suyu

• 150 gr kesme çorba 

(Hazır olarak satılır, 

şehriyenin dikdörtgen 

hali)

• 2 adet rendelenmiş 

domates veya 1 kaşık salça

• 2 kaşık yağ

• 150 gr kıyma

• Baharat, tuz

• Kuru nane

• 1 litre of water or 
bouillon (meat stock)
• 150 gr of noodle (ready 
made sold rectangular 
form of noodle 
• 2 grated tomatoes or 1 
spoon of tomato paste 
• 2 spoons of margarine 
• 150 gr of minced meat 
• Spice, Salt 
• Dried mint 

Put the minced meat into the stew pot, when minced meat boils 
down (in this stage make it grain with wooden spoon), brown 
the meat by adding margarine. Add tomatoes or tomato paste 
with spices and continue browning.
Later on add bullion (meat stock) and keep on boiling, when the 
water boiled add noodle and mint (if desired, they can be added 
just after browning the minced meat.) and cook it by mixing. 
BON APPETITE*              

PREPARATION:

Ingredients (4 servings)
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Yoğurtlu  (Toğga) Çorba
Malzemeler (6 Kişilik)

Tencere içerisine yoğurt, un ve yumurta konularak iyice çırpılır. 
Kaynayana kadar karıştırılır, kaynayınca altı kısılır. Daha sonra 
üzerine haşlanan yarma ve su ilave edilir ve 5 dakika daha 
kaynatılır. Başka bir tencerede yağ, kırmızı toz biber ve naneden 
oluşan karışım üzerine ilave edilerek servis edilir. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kase süzülmüş yoğurt   

(225-250 gr)

• 1 çorba kaşığı un

• 2 çorba kaşığı yağ

• 2 bardak et suyu

• Yarım bardak 

haşlanmış  yarma

• Tuz, nane, Cırgalan 

kırmızı toz biber

• 1 bowl of condensed yoghurt 
(225-250 gr)
• 1 table spoon of flour
• 2 table spoons of margarine 
(oil) 
• 2 glasses of bullion (meat 
stock)
• A half glass of boiled 
coarsely ground wheat 
• Salt, dried** mint, 
• Cırgalan red pepper powder   

Preparation:
Whisk yogurt, flour and egg in a stew pot. Mix them till boiling. 
When it boils, lower the heat. Then add boiled coarsely ground 
wheat and water and boil them for 5 minutes more. Mixture 
made from margarine, red pepper powder and dried mint is 
added on and served. BON APPETITE*                 

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Kurşun Aşı 
Malzemeler (6 Kişilik)

Mercimek ve nohut bir gece önceden 2,5 su bardağı suyla 
ıslatılır. Nohutun kabukları soyulur. Mercimekle birlikte 15 dk, 
ısıtma suyuyla birlikte pişirilir, kalan suyu ayrılır. Bulgur 
yıkanıp, süzülür. Bir kaba konulur. Un, 1 tatlı kaşığı tuz, 
yumurta, karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,1,5 yemek 
kaşığı salça eklenir, karıştırılıp, yoğurulur. Su ile avuç içi 
slatılarak nohut büyüklüğünde köfteler yuvarlanır. Yeşil biber 
yıkanır, çekirdekleri ayıklanıp, ince ince doğranır. Soğan 
soyulup, yıkanır, ince ince doğranır. Domates yıkanıp, yarım 
santimetreküp irilikte doğranır. Kırmızı toz biber eklenir, 2-3 
dk. kadar pişirilip, su eklenir. Su kaynayınca haşlanmış 
mercimek nohut ve köfteler tencereye ilave edilir, 15 dk. pişirilip 
limon suyu ve kuru nane ile servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 su bardağı yeşil 

mercimek

• 3/4 su bardağı nohut

• 1 su bardağı bulgur 

(köftelik)

• 5 yemek kaşığı un

• 3 tatlı kaşığı tuz

• ½ adet yumurta

• 2.5 yemek kaşığı salça

• 4 tatlı kaşığı Cırgalan 

kırmızı toz biber

• 2 küçük boy domates

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 2 orta boy yeşilbiber

• 1 orta boy soğan

• 7 yemek kaşığı sıvı yağ

• 7.5 su bardağı su

• 1 cup of green lentil 
• 3/4 cup of chick pea 
• 1 cup of fine bulgur 
• 5 table spoons of flour 
• 3 dessert spoons of salt 
• ½ egg 
• 2.5 table spoons of tomato 
paste 
• 4 desserts spoons of 
Cırgalan red pepper powder          
• 2 small tomatoes  
• 1 dessert spoon of black 
pepper 
• 2 medium green capsicums 
• 1 medium onion 
• 7 table spoons of oil 
• 7.5 cups of water 

Soak the lentil and chick pea the night before. Soak them in 2 
glasses of water.  Peel them and cook them for 15 minutes in 
heating water. Separate the remaining water. Wash the bulgur 
and drain it. Put it into a pot.   Add flour, 1 dessert spoon of salt, 
egg, black pepper, 1 red pepper powder, 1,5 table spoon of tomato 
paste, mix them and knead. Wet your palm with water and roll 
them as chick pea sized balls. Wash and seed the green 
capsicums and chop them up. Pare and Wash the onion and 
chop it up. Wash the tomatoes and chop it in a half cubic 
centimetre size. Add red pepper powder, cook it for 2-3 minutes 
then add some water in. when the water boils, add boiled lentil, 
chick pea and balls in stew pot, cook for 15 minutes, serve with 
lemon and dried mint.  BON APPETITE*                                                            

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Kuru Bamya Çorbası
Malzemeler (6 Kişilik)

200 gr kuru bamya bir kevgirde sürülerek veya bir örtü içerisine 
koyulup ovularak, tüyleri ve küçük yaprakları ayıklanır.  Bir tencereye 1 
litre su konularak tuz ve biraz limon suyu eklenip kaynatılır. 
Haşlanarak yumuşatılan bamya kevgire dökülüp suyu süzülür. 
Bamyanın sapları varsa kesilir.  Bir tava veya tencereye yağ konulup 
orta ateşte hafifçe kavrulur. Bir tabağa alınıp yağı süzdürülür.  Yarım 
kilo yağlı koyun eti küçük kuşbaşı doğranır. Bir tencerede orta ateşte 
az yağ eklenerek kavrulur. Tuzu biberi ve bir kaşık salçası katılarak 
yarım litre su eklenip kaynatılır. Hazırlanan bamya, içine atılarak bir 
limon suyu ilave edilip, hafif ateşte 45 dakika (bu sure bamyanın 
cinsine gore uzayıp kısalabilir) kadar pişirilerek servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 200 gr kuru bamya

• Yarım kilo yağlı koyun eti

• Bir buçuk litre su

• Bir kaşık salça

• Bir limon suyu

• Tuz, Cırgalan kırmızı toz 

biber

• 2 çorba kaşığı yağ

• 200 gr of dried gumbo 
• A pound of fat mutton 
• One and a half litre of 
water  
• A table spoon of tomato 
paste 
• One lemon's juice 
• Salt, Cırgalan red pepper 
powder          
• 2 table spoons of 
margarine  

Clean 200 gr of dried gumbo from its leaves and fuzzes by passing it 
through a skimmer or rubbing it in muslin. Put 1 litre of water, salt and 
some lemon juice into a stew pot and boil them. Pour the gumbo 
softened during boiling process, and drain its water. Cut the stems if 
there are any. Put a little margarine into a pan or stew pot and brown it 
at low heat. Take it to a plate and drain the oil. Chop up the mutton as 
little cubes. Cook it in a stew pot over a medium heat. Add salt, pepper, 
a spoon of tomato paste and a half litre of water and boil them. Add 
previously prepared gumbo and lemon juice on and cook for 45 
minutes (this period maybe extend or shortened based on the type of 
the gumbo) over low heat. It is ready to serve. BON APPETITE* 

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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3/4 cup of chick pea 
• 1 cup of fine bulgur 
• 5 table spoons of flour 
• 3 dessert spoons of salt 
• ½ egg 
• 2.5 table spoons of tomato 
paste 
• 4 desserts spoons of 
Cırgalan red pepper powder          
• 2 small tomatoes  
• 1 dessert spoon of black 
pepper 
• 2 medium green capsicums 
• 1 medium onion 
• 7 table spoons of oil 
• 7.5 cups of water 

Soak the lentil and chick pea the night before. Soak them in 2 
glasses of water.  Peel them and cook them for 15 minutes in 
heating water. Separate the remaining water. Wash the bulgur 
and drain it. Put it into a pot.   Add flour, 1 dessert spoon of salt, 
egg, black pepper, 1 red pepper powder, 1,5 table spoon of tomato 
paste, mix them and knead. Wet your palm with water and roll 
them as chick pea sized balls. Wash and seed the green 
capsicums and chop them up. Pare and Wash the onion and 
chop it up. Wash the tomatoes and chop it in a half cubic 
centimetre size. Add red pepper powder, cook it for 2-3 minutes 
then add some water in. when the water boils, add boiled lentil, 
chick pea and balls in stew pot, cook for 15 minutes, serve with 
lemon and dried mint.  BON APPETITE*                                                            
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Arabaşı Çorbası
Malzemeler (6-8 Kişilik)

Hamurun Hazırlanışı;
Una su ve tuz eklenerek bir tencerede sürekli karıştırılarak kısık ateşte iyice 
kaynatılır. Kaynadıktan sonra koyulaşıncaya kadar pişirilir. Daha sonra 
ıslatılmış yuvarlak fırın tepsisineye dökülerek soğutulmaya bırakılır.
Çorbası;
Düdüklünün içerisine bir adet tavuk, su, tuz konularak iyice pişinceye kadar 
kaynatılır. Tavuk piştikten sonra süzülerek suyu ile eti ayrılır, tavuk soğuyunca 
etleri didiklenir başka bir tencereye yağ ve un konularak pembeleşinceye kadar 
kavrulur. Daha sonra içerisine salçası, kırmızı toz biberi, tuzu eklenip biraz 
karıştırılır.Üzerine yavaş yavaş tavuk suyu eklenerek kaynayana kadar karıştırıp 
kaynadıktan sonra didiklenen tavuk etleri eklenerek kısık ateşte 10-15 dk'a 
kadar kaynatılarak özleştirilir. Servis yapılırken hazırlanan hamur börek gibi 
kare şekilde kesildikten sonra bir spatula ile alınıp ters konur servis 
yapılır.Çorbası da çok sıcak şekilde servis yapılır.

NOT: Bu çorba kış günlerinde doymak için değil zevk için özelliklegeceleri 
yenilmektedir. Hamuru çiğnenmeden kaşıkla ağza alınıp hemen arkasından 
alınan çorbası ile tüm yutulur. Hamurunu yutmak alışkanlık ve beceri 
gerektirir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kase un

• 4-5 kase su

• 1 tutam tuz

Çorbası için;

• 1 tüm tavuk

• 2,5 litre su

• 4-5 yemek kaşığı un

• Sıvı yağ

• Salça

• Cırgalan kırmızı toz biber

• Tuz

• 1 bowl of flour 
• 4-5 bowls of water 
• Pinch of salt 
• For the soup 
• An all chicken 
• 2,5 litre of water 
• 4-5 table spoon of flour 
• Oil 
• Tomato paste 
• Cırgalan red pepper powder  
• Salt 

Preparation of Dough:
Add water and salt into flour in a stew pot and boil it by mixing non-stop. After 
boiling, cook it till it stiffens. Later on put it into a wet round baking tray and 
leave it to get cold.  
Soup:
Put all chicken, water, salt into a pressure cooker and boil them thoroughly.  
After the chicken is cooked drain it and separate the chicken and water, when 
chicken get cold pick it to pieces. Put margarine and flour in another pot and 
brown them till they become pink. Later on add tomato paste, red pepper 
powder and salt into them and mix. Add chicken broth slowly on it and mix it 
till boiling. After it is boiled, add picked chicken and provide it to stiffen by cook 
at low heat for and 10-15 minutes. When serving cut the dough like borek and 
take it by a spatula and serve it by turning upside-down. Serve the soup very hot.  
 
NOTE: the soup is eaten not to be full up but for pleasure at nights in winter. 
Take the dough into your mouth without chewing it and take the soup 
immediately and swallow them together. It is a matter of skill and habit to 
swallow the dough.  BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (6-8 Servings)
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Tarhana Çorbası
Malzemeler (6 Kişilik)

Toz tarhana bir kasede bir bardak ılık suyla ıslatılıp eritilir. Diğer tarafa bir 
tencereye 5 bardak ılık suyla silme bir çay kaşığı tuz koyulur. Orta ateşte 
kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca kase içinde ezilip 
sulandırılmış tarhana, karıştırmaya ara vermeksizin sicim gibi ince bir 
biçimde akıtarak tencereye dökülür, karıştıra karıştıra pişirilir. 10 dk. sonra 
servise hazır hale gelir. Servis için ayrı bir küçük tavada margarin kızdırılıp 
içine kırmızı toz biber atılır ve kapatılır. Çorbanın üstüne bir çay kaşığı 
kadar dökülerek servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

 1 çay bardağı toz tarhana
 1 çay kaşığı tuz
 1 tutam kırmızı biber
 2 çay kaşığı margarin
 5 su bardağı ılık su

• 1 tea glass of tarhana powder 
• 1 tea spoon of salt 
• A pinch of red pepper powder 
• 2 tea spoons of margarine  
 5 cups of warm water  

Melt the tarhana powder in a bowl by wetting with a glass of warm water. On 
the other hand put 5 glasses of water and 1 tea spoon of salt into a stew pot. 
Put them on to boil over medium heat. When water starts boiling pour the 
wet tarhana into the stew pot in a streaming way non stop mixing and cook it 
by mixing. It is ready to serve in 10 minutes. For service fry margarine in a pan 
and add some red pepper powder in and close. Pour a tea spoon on the soup 
and serve. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Gendime Çorbası
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Çukur bir kabın içine un, yoğurt, yumurta koyulup çırpma teli ile iyice 
çırpılır. 10 bardak su ilave edilir. Buğdayı eklenip karıştırılır. Karışım 
tencereye alınıp kaynatılır.  Margarin tavada kızdırılır, nane ve kırmızı 
biberi eklenip, tava 1-2 salladıktan sonra çorbanın üzerine gezdirilerek 
eklenir. Servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 su bardağı haşlanmış 
aşurelik buğday
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 yumurta sarısı
• 1 yemek kaşığı un
• 125 gr margarin
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 çay kaşığı Cırgalan kırmızı 
toz biber
• Tuz

• 1 cup of boiled husked wheat 
• 1 tea glass of yogurt 
• 1 egg yolk 
• 1 table spoon of flour 
• 125 gr of margarine
• 1 dessert spoon of dried mint 
•1 tea spoon of Cırgalan red 
pepper powder          
• Salt  

Put some flour, yogurt, egg into a bowl and beat it with wire whip. Add 10 
glasses of water and boil this mixture in a stew pot and wheat and mix. Take 
the mixture into a stew pot and boil. Fry the margarine in a pan and add mint 
and red pepper powder on, shake the pan 1-2 times and pour the mixture on 
the soup and serve.  BON APPETITE* 

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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MERKEZ : Beko-Profilo-Altus+Mobilya Karma Mağazası ( 1500 m2- 7 Katlı) Camikebir Mah. Ulucami Cad. No:12 Melikgazi/KAYSERİ TÜRKİYE Tel: +90 352 222 22 30 
ŞUBE 1 : Vestel Showroom (120 m2) Camikebir Mah. Park Cad. No:21 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0 352 231 30 55 
ŞUBE 2 : Bosch Showroom + Ergül Mobilya Mağazası (1050 m2- 7 Katlı) Camikebir Mah. Ulucami Cad. No:6 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0 352 222 02 01 
ŞUBE 3 : Vestel Konsept Showroom (350 m2 – 3 Katlı) Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. No:4 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0 352 231 62 22 
ŞUBE 4 : Karaca-Hisar Çeyiz Mağazası (350 m2 – 3 Katlı) Gülük Mah. İnönü Blv. No:48 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0 352 336 55 35 
ŞUBE 5 : Merinos-Dinarsu Halı Mağazası (150 m2) Camikebir Mah. Ulucami Cad. No:4 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0 352 222 02 15 
ŞUBE 6 : Prestij Şubesi Kayseri Park AVM Yanı Alparslan Melikgazi/KAYSERİ  Tel: 0352 223 05 15
ŞUBE 7: CENTER ŞUBESİ ADRES:OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:358 (YENİ TERMİNAL YANI)  69 69
ŞUBE 8: İNTERNET ŞUBESİ :O.S.B 43. CD NO:50 (HİLAL DEPO) MELİKGAZİ KAYSERİ
ŞUBE 9: TALAS ŞUBESİ :ADRES :MEVLANA MH. HALEF HOCA CD. NO:67 KOCASİNAN KAYSERİ  30 00

TEL:0352 326

TEL:0352 438

Siz, yeter ki isteyin!
Just ask for it!

Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde, No:11 38070 Kayseri / TÜRKİYE
[T] +90 352 321 4151 - 52  [F] +90 352 321 4153  
info@sefes.com.tr  www.sefes.com.tr
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Kayseri Mantısı
Malzemeler (5 Kişilik)

Un geniş bir kapta elenir, 2 tatlı kaşığı tuz eklenip karıştırılır, ortası açılıp, yumurtalar 
kırılır. Yarım su bardağı su yavaş yavaş eklenip, karıştırılır. Ele yapışmaz duruma 
gelene kadar yoğrulur. Olabildiğince sert bir hamur yapılır ve yuvarlak 2 bezeye 
ayrılarak, 10 dk. dinlendirilir. 
İç harçı için; Soğan soyulur, rendelenip, tülbentte suyu süzülür. Kıymanın üzerine 
soğan eklenir. Karabiber, yarım tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilir. 
Bezeler unlanarak 1 mm. kalınlıkta açılır, kenarları 1 cm. olan karelere kesilir, her 
kareye içten mercimek büyüklüğünde koyulup, karelerin uçları bir birine çapraz 
gelecek şekilde birleştirilir. 
Tencereye kalan su ve 2 tatlı kaşığı tuz eklenir, kaynatılır, mantılar eklenir. 10-15 dk. 
kadar üzerinden köpükleri alına alına pişirilir. Ocaktan alınınca 1 su bardağı soğuk su 
eklenir bir kaç dakika dinlendirilir. Bu esnada zaten mantılar suyun dibine 
çökecektir.
Üzeri için; Bir tavaya 5 yemek kaşığı tereyağı yağ konulur, iyice yağ inceldikten sonar 
domates salçası ilave edilerek kavrulur, kalan kırmızı toz biber ve tuz ilave edilir ve 
son olarak da mantının haşlama suyundan bir fincan eklenerek sos biraz inceltir, 5 
dk. pişirilir. Sarımsak soyulup ezilerek, yoğurda karıştırılır. Servis sırasında mantının 
üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ve domates sosu gezdirilir. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• 3 su bardağı un
• 4,5 tatlı kasığı tuz
• 11 su bardağı su
• 1 adet yumurta
Harcı için;
• 2 küçük boy kuru soğan
• 175 gr. kıyma
• 1.5 tatlı kasığı Cırgalan kırmızı toz 
biber
• 1/2 tatlı kasığı reyhan
• 1.5 tatlı kasığı nane
• 1/2 tatlı kaşığı karabiber
• 2 yemek kaşığı domates salçası
• 5 yemek kasığı sıvı yağ
• 1 tatlı kasığı tuz
Sosu için:
• 2 su bardağı yoğurt
• 3 diş sarımsak

• 3 cups of flour 
• 4,5 tablespoons of salt  
• 11 cups of water 
• 1 egg 
For filling;
• 2 small onions 
• 175 gr. of minced meat 
• 1.5 dessert spoon of Cırgalan 
Red Pepper Powder 
• 1/2 dessert spoon of basil 
• 1.5 dessert spoon of dried mint 
• 1/2 dessert spoon of black 
pepper  
• 2 table spoons of tomato paste 
• 5 table spoons of oil 
• 1 dessert spoon of salt 
For Sauce:
• 2 cups of yogurt 
• 3 cloves of garlic 

Put the flour in a large bowl; add 2 dessert spoons of salt and mix. Crack the egg in the 
middle of the mixture. Add a half cup of water slowly. Knead it till having non sticking 
dough. Make a hard dough and get 2 round lumps of it and let them rest for ten 
minutes.  
For filling: Peel the onions, grate them and drain them in cheesecloth. Add the onions 
on minced meat. Add black pepper, a half dessert spoon of red pepper powder and a 
dessert spoon of salt on. Flour the lumps and flatten them in 1 cm thickness. Cut them 
into squares of which edges are 1 cm. put lentil size of filling in each square. Then stick 
the both traverse edges diagonally. 
Put remaining water and 2 dessert spoon of salt into a pot and boil, then add the 
mantis on. Cook them for 10-15 minutes by removing the bubbles on. Add a cup of 
cold water after taking them off the burner and let them rest for a few minutes. 
Meanwhile manti pieces subside.  
For Surface (top); Put 5 tablespoons of butter into a pot, after the butter melts add 
tomato paste on and brown, add remaining red pepper powder and salt on and finally 
the sauce is diluted by adding a cup of boiling water of the manti and cook for 5 
minutes. Peel the garlic and crush them and add them on yogurt. Pour yogurt with 
garlic and tomato sauce while serving. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings )
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Yağ Mantısı
Malzemeler (6 Kişilik)

Un geniş bir kaba alınır, ortası açılarak sıvı yağ, yoğurt, maya, su ve tuz 
ilave edilerek yoğrulur ve kulak memesi yumuşaklığında hamur elde 
edilir. Hamur 2 bezeye ayrılır ve bekletilerek mayalandırılır. Hamur 
mayalanırken iç harcı için bir kapta kıyma, toz biber, ince kıyılmış 
maydanoz ve tuz iyice karıştırılır. Mayalanan her bir beze 1 mm. 
kalınlıkta açılır ve  4 cm. büyüklükte karelere kesilir. Kesilen kare 
hamurunun içine çiğ kıyma harcı konularak dört köşesi birleştirilerek 
bohça şeklinde kapatılır. Kızgın bol yağda kızartılır. 
Sosu için tavaya yağ konularak salça kavrulur ve kırmızı toz biber eklenir. 
Üzeri için yoğurt çırpılır, 2 diş sarımsak soyulup ezilerek yoğurt ile 
karıştırılır. Kızartılan mantılar servis tabağına alınarak, üzerlerine 
yoğurt ve salça sosu gezdirilerek servis yapılır. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

Hamuru için;
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• Yarım çay bardağı yoğurt
• Yarım çay bardağı su
• 1 yemek kaşığı yaş maya
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Alabildiği kadar un

Harcı için;
• 175 gr. kıyma
• 2 tatlı kaşığı Cırgalan kırmızı 
toz biber
• 1/4 demet maydanoz
• Tuz

Üzeri için;
• 2 su bardağı yoğurt
• 2 diş sarımsak

Salçalı sosu için;
• 2 kaşık salça
• 1 tatlı kaşığı Cırgalan kırmızı 
toz biber
• 1 kaşık yağ

For dough;  
• 2 tablespoons of oil 
• A half tea glass of yogurt 
• A half tea glass of water 
• 1 tablespoon of fresh leaven 
• 1 dessert spoon of salt 
• Sufficient flour  
For Filling;
• 175 gr. of minced meat 
• 2 dessert spoon of Cırgalan 
red pepper powder 
• 1/4 bunch of parsley 
• Salt 
For surface:
• 2 cups of yogurt 
• 2 cloves of garlic 
For Surface (Top);
• 2 cups of yogurt  
• 2 cloves of garlic 
For sauce with tomato paste;
• 2 tablespoons of tomato paste 
• 1 dessert spoon of Cırgalan red 
pepper powder  
• 1 tablespoon of oil 

Put the flour into a large bowl, add oil, yogurt, fresh leaven, water and salt 
on and knead till having a dough as soft as your earlobe. Divide the dough 
into 2 lumps and let them rest and leaven. Meanwhile, mix minced meat, 
red pepper powder, sliced parsley and salt in a bowl for filling. Flatten 
each of leavened lumps in 1 mm thickness and cut them into 4 cm of 
squares. Put uncooked filling with meat into square dough then stick the 
four edges fry them in hot oil. 

Brown tomato paste with oil in a pan and add red pepper powder on. 
Scramble yogurt for surface, Peel the garlic and crush them and add 
them on yogurt. Arrange the fried manti  to the service dish pour yogurt 
and sauce with tomato paste and serve.  BON APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Tepsi Mantısı
Malzemeler (6 Kişilik)

Un geniş bir kaba elenir, 1 tatlı kaşığı tuz eklenip, karıştırılır. 5 dakika 
yoğrulur, sert bir hamur yapılıp, iki bezeye ayrılır. 10 dakika 
dinlendirilir.
Bezeler unlanarak 1 mm. kalınlıkta oklava yardımı ile açılır. 1 cm. 
ebatında olan kareler kesilir. Karelerin köşeleri tepede birleştirilir. 
Tereyağı ile yağlanmış tepsiye dizilerek üzerine de tereyağı 
gezdirilerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızartılır.
Sosun Yapılışı:
Kuru soğan soyulur, yıkanır ince ince kıyılır, domatesler rendelenir, 
maydanoz ince ince kıyılır. Tencereye önce kıyma konur suyunu 
çekene kadar tahta kaşık yardımıyla hafif bastırılarak tane tane 
olması sağlanır. Ardından yağ eklenir soğan kavrulur. Domates 
rendesi ve baharatı eklenip en son kıyılmış madanoz ve tuz eklenir. 
Kalan suda üzerine eklenerek 15 dk. kadar pişirilir. Hazırlanan sos 
fırında kızaran mantıların üzerine dökülerek 10 dakika daha fırında 
pişirilir. Yoğurt iyice çırpılarak soyulup ezilen sarımsak ile karıştırılır. 
Mantının üzerine dökülüp, sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

HAMURU İÇİN;
• 2,5 su bardağı un
• 4 tatlı kaşığı tuz
• 6,5 su bardağı su
• 1 adet yumurta
Sosu için;
• 3 küçük boy soğan
• 200 gr kıyma
• 1,5 tatlı kaşığı Cırgalan kırmızı 
toz biber
• 3 orta boy domates
• 1/2 tatlı kaşığı reyhan
• 1/2 tatlı kaşığı karabiber
• 1/2 demet maydanoz
Üzeri için;
• 2 su bardağı yoğurt
• 3 diş sarımsak

• 2,5 cups of flour 
• 4 dessert spoon of salt 
• 6,5 cups of water 
• 1 egg
For Sauce;
• 3 small onion 
• 200 gr of minced meat 
• 1,5 dessert spoon of Cırgalan 
red pepper powder 
• 3 medium tomatoes 
• ½ dessert spoon of basil  
• 1/2 dessert spoon of black 
pepper 
• 1/2 bunch of parsley 
For surface;
• 2 cups of yogurt  
• 3 cloves of garlic 

Put the flour into a large pot, add 1 dessert spoon of salt and mix. 
Knead them for 5 minutes and obtain a hard dough and divide the 
dough into two lumps. Let them rest for 10 minutes.   
Flour the lumps and flatten them in 1 mm thickness with a rolling pin. 
Cut them into 1 cm of squares. Stick the edges of the squares on the 
top. Place them to the buttered tray and pour butter on them and bake 
at 175 degree preheated oven. 
Making the Sauce:
Peel the onions wash and chop them finely. Grate the tomatoes and 
chop the parsley finely. First put the minced meat into the pot and 
cook it till the juice absorbed by pressing with wooden spoon. Then 
add oil and brown the onion. Add grated tomato and spices and add 
chopped parsley and alt finally. Add reaming water on and cook for 15 
minutes. Pour the prepared sauce on the manti and bake for 10 more 
minutes in the oven. Scramble yogurt for surface, Peel the garlic and 
crush them and add them on yogurt. Spread them on the manti and 
serve. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Prov Mantısı
Malzemeler (6 Kişilik)

Yapılışı:
Un geniş bir kapta elenir. 1 tatlı kaşığı tuz eklenip karıştırılır, 
ortası açılır. Yumurta ve 1,5 çay bardağı su azar azar eklenip sert 
bir hamur hazırlanır ve 2 beze yapılır, yarım saat dinlendirilir.
Harcı için;
Soğan, yeşil biber, ince ince doğranır, kırmızı toz biberle birlikte 
peynire eklenerek karıştırılır. Her bir beze unlanarak 1 mm. 
kalınlığında açılır, kenarları 1,5 cm. olan karelere kesilir. Her 
kareye içten yarım çay kaşığı kadar koyulup, üçgen şeklinde 
katlanır. Sosu için domatesler rendelenir, sıvı yağda kavrulur ve 
8,5 su bardağı su eklenerek kaynatılır. Hazırlanan mantılar 
tencerede kaynayan sosa eklenerek yaklaşık 10 dk. pişirilir. 
Servis sırasında kırmızı toz biber gezdirilir. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• 3 su bardağı un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 10 su bardağı su
• 1 adet yumurta
Peynirli Harç;
• 2 büyük boy soğan
• 250 gr peynir
• 2 orta boy yeşilbiber
• 3 tatlı kaşığı Cırgalan 
kırmızı toz biber
Sosu için;
• 3 küçük boy domates
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ

• 3 cups of flour 
• 1 dessert spoon of salt 
• 10 cups of water 
• 1 egg 
Filling with cheese;
• 2 big onions 
• 250 gr of cheese  
• 2 medium long green 
peppers 
• 3 dessert spoons of Cırgalan 
red pepper powder 
For sauce; 
• 3 small tomatoes 
• 3 table spoons of oil 

Sift the flour in a large pot. Add 1 dessert spoon of salt and mix, 
add egg and 1,5 tea glass of water slowly and have a hard dough 
and divide it into 2 lumps and let them rest for half an hour.  
For filling; 
Chop onions and green peppers finely, add them on cheese with 
red pepper powder and mix. Flour each lump and flatten them 
in 1 mm thickness and cut them into squares of which edges are 
1,5 cm. put a half teaspoon of filling into each square and stick 
them as triangles. Grate the tomatoes for the sauce and brown 
them in oil and boil them by adding 8,5 cups of water on. Pour 
the prepared manti pieces into the boiling sauce and cook for 10 
minutes. Garnish with red pepper powder before serving. BON 
APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Paşa Mantısı
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Yoğurt, sarımsak, limon suyu, süt, yumurta ve yeteri kadar un 
ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. 
Hamuru 10 bezeye ayırın. Baklava yufkası inceliğinde açın. 
Yufkaları 4'er cm'lik şeritlere kesin. Kıyma tuz, kırmızı toz 
biberi bir kapta karıştırıp hamurlara paylaştırın. Hamurların 
iki başını büküp gül şekli verin. Fırın tepsisini yağlayıp 
mantıları dizin. Mantıların üzerine sıvıyağ veya tereyağı sürün. 
Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak et suyu, 
salça ve kırmızı toz biberi karıştırıp pişmiş mantıların üzerine 
gezdirerek dökün. Fırında bir süre daha pişirin. Fırından alıp 
tabaklara paylaştırın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip servis 
yapın. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• Yarım çay bardağı limon 
suyu
• Yarım çay bardağı sulu 
yoğurt
• 1 çay bardağı süt
• 2 yumurta
• Yeteri kadar un
• 200 gr 2 kere çekilmiş yağsız 
koyun kıyması
• Cırgalan kırmızı toz biber
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 4 su bardağı sıcak et suyu
• Salça
• 2 diş sarımsak
• Tuz

• A half tea glass of lemon 
juice 
• A half tea glass of watery 
yogurt 
• 1 tea glass milk 
• 2 eggs 
• Sufficient flour 
• 200 gr of double minced 
lean sheep meat 
• Cırgalan red pepper powder 
• 1 tea glass of oil 
• 4 cups of hot meat stock 
• Tomato paste 
• 2 cloves of garlic 
• Salt 

Knead dough as soft as your earlobe with yogurt, garlic, lemon 
juice, milk, egg and sufficient flour. Divide the dough into 10 
lumps. Roll them as thin as sheet of the baklava. Cut the sheet 
into 4 cm of strips. Mix minced meat, salt, red pepper powder 
in a bowl and share the mixture into the dough pieces. Stick 
them as rose. Grease the oven tray and place the manti on it. 
Spread oil or butter on manti. Bake them in preheated oven. 
Mix hot meat stock, tomato paste and red pepper powder and 
pour on the manti. Cook them in the oven for some more time. 
Take them out of the oven and arrange them into service dish. 
Spread yogurt with garlic on and serve. BON APPETITE*         

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings) Malzemeler (6 Kişilik)

Küp şeklinde doğranmış (iskender ekmeği gibi) pide ekmekler 
fırında hafif kızartılır. Üzeri bir kat sos ile tamamen kapatılır. 
Sarımsaklı yoğurt ekmeklerin üzerinde gezdirilir, üzerine de 
çok ince kıyılmış maydonoz serpilerek servis edilir. 

Sosun yapılışı: 
Tavanın içerisine  küçük kuşbaşı küpleri şeklinde doğranmış 
etler koyulur. İsteğe göre kıyma da kullanılabilir. Et suyunu 
çekene kadar ara sıra karıştırılır. Daha sonra iki yemek kaşığı 
tereyağı eklenir. Tereyağı eriyip etler kızarınca, doğranmış sivri 
biber ve kuru soğan eklenir. 5 dakika sotelendikten sonra 
kabuğu soyulmuş ve küçük küpler halinde doğranmış domates 
eklenir. Domates suyunu bırakınca tuz, kırmızı ve karabiber 
eklenerek altı kapatılır. Ağzı kapalı olarak beş dakika 
dinlendirilir. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• 1 adet bayat pide
• 500 gr. kuşbaşı kuzu eti
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2-3 adet kuru soğan
• 2-3 sivribiber
• 2-3 domates
• Karabiber 
• Cırgalan kırmızı toz biber
• Salça
• Yoğurt 
• 2-3 dişsarımsak
• 1 su bardağı sıcak su 

• 1 piece of stale pide 
• 500 gr. lamb cubes 
• 2 table spoon butter
• 2-3 onions 
• 2-3 long green pepper 
• 2-3 tomatoes 
• Black pepper 
• Cırgalan red pepper powder 
• Tomato paste
• Yogurt 
• 2-3 cloves of garlic 
• 1 cup of hot water 

Fry the pide cut in cubes (like in iskender kebab) slightly. Cover 
it with sauce. Spread yogurt with garlic on it. Garnish with sliced 
parsley and serve. 

Preparation of the sauce:  
Put diced meat in a pan. You may use minced meat if you wish. 
Mix the meat till absorbing its juice then add two tablespoons of 
butter. When the butter melts and meat browns, add chopped 
green pepper and onion. Sauté them for 5 minutes then add 
peeled and diced tomatoes on. When tomato leaves its juice, 
add red pepper powder, black pepper and turn the burner off. 
Let them rest for five minutes. BON APPETITE*                                                            

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Ekmek Mantısı
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Kıymalı Buğu Mantısı

Malzemeler (6 Kişilik)

Mantı hamuru için un, tuz ve yumurtayı bir kaba alın. Yeteri 
kadar su ekleyip sert bir hamur yoğurun. Baklava yufkası 
inceliğinde açıp karelere kesin. Ortalarına kıyma, karabiber, 
kırmızı toz biber ve tuz karışımını paylaştırıp çiçek gibi kapatın. 
Tencerenin içine sığacak büyüklükte bir tabağın içine sıralayın. 
Tencerede suyu kaynatıp içine tabağı taşıyabilecek bir fincan 
yerleştirin. Tabağı üzerine yerleştirip tencerenin kapağını 
aralıklı olarak kapatın. Mantılarını buharda pişirin. Mantıları 
servis tabaklarına paylaştırıp üzerine eritilmiş tereyağı 
gezdirin. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın. AFİYET 
OLSUN*

YAPILIŞI:

• 100 gr kıyma
• Tuz
• Karabiber
• Cırgalan kırmızı toz biber
Hamur için:
• 500 gr un
• 1 yumurta
• Tuz
• Yeteri kadar su
Sunum İçin:
• Tereyağı
• Sarımsaklı yoğurt

• 100 gr of minced meat  
• Salt 
• Black pepper 
• Cırgalan red pepper powder 
For dough:
• 500 gr of flour 
• 1 egg 
• Salt 
• Sufficient water 
For serving:
• Butter 
• Yogurt with garlic 

Take flour salt and egg into a bowl. Add sufficient water on and 
knead a hard dough. Roll it as thin as baklava sheet ands cut it 
into squares. Put minced meat black pepper red pepper powder 
and salt mixture. And stick them like flower. Spread them in 
dish that can be placed in a pot. Boil the water and place a cup 
into the pot that can carry the dish. Place the dish on the cup and 
cover the pot. Cook them with steam. Arrange them into the 
dishes and spread butter on. Serve with yogurt with garlic. BON 
APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Ekşili Kırpma Mantı
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Unu geniş bir kaba ekleyin. Ortasını çukurlaştırıp yumurtayı 
kırın ve tuz ilave edin. Sert bir hamur elde edecek şekilde 
yoğurun. Hamur dinlenmeye bırakırken bu arada sosu 
hazırlayın. Kıymayı tencereye alıp kısık ateşte suyunu bırakana 
kadar pişirin. İnce kıyılmış soğanları, biberleri ve iki kaşık 
tereyağını ilave edip kavurmaya devam edin. Küçük kesilmiş 
domatesleri, salçaları ve 4 bardak suyu ekleyip 10 dakika 
kaynatın. Dinlenmeye bıraktığımız hamuru iki bezeye ayırın. 
Mantı yufkası inceliğinde açıp erişteden biraz daha kalınca 
şeritlere kesin. Şeritleri küçük karelere kesin. 2 litre suyu 
tencereye alıp kaynatın. Tuz ilave edin. Küçük hamur 
parçalarını suya ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Kevgire alıp 
suyunu süzün. Geniş bir tabağa alıp üzerine kıymalı sosu yayın. 
Dövülmüş sarımsak ve limon suyu ile hazırlanmış sosla birlikte 
servis yapın. AFİYET OLSUN*

YAPILIŞI:

• 500 gr un
• 1 yumurta
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Yeteri kadar su
Sos İçin:
• 500 gr yağsız kıyma
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 soğan
• 2 sivribiber
• 2 domates
• 1 yemek kaşığı domates 
salçası
• 1 yemek kaşığı acı biber 
salçası
• 4 su bardağı su
Servis İçin:
• 2 diş sarımsak
• 1 limonun suyu

• 500 gr of flour 
• 1 egg 
• 1 dessert spoon of salt 
• Sufficient water 
For Sauce:
• 500 gr of lean minced meat 
• 2 tablespoon of butter 
• 2 onions 
• 2 long green peppers
• 2 tomatoes 
• 1 tomato paste 
• 1 tablespoons of hot pepper 
paste 
• 4 cups of water 
For serving:
• 2 cloves of garlic 
• 1 lemon juice 

Put flour in a large pot. Crack the egg on and add salt on. Knead 
them till having a hard dough. Leave the dough for resting and 
prepare the sauce meanwhile. Put the minced meat in a pot and 
cook it at low heat till it leaves its juice. Add finely chopped 
onions, peppers and 2 spoons of butter on and keep on 
browning. Add diced tomatoes, pastes, and 4 cups of water and 
boil them for 10 minutes. Divide the rested dough into two 
lumps. Roll them as thin as sheet of manti and cut them as strips 
thicker than noodle. Cut the strips into small squares. Put 2 
liters of water into a pot and boil. Add salt on. Pour small square 
dough pieces in the water and cook them till they soften. Take 
them to colander and drain. Arrange them into a large dish and 
spread sauce with minced meat on. Serve with the sauce 
prepared with crushed garlic and lemon juice.  BON 
APPETITE*         

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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Üzengi Mantısı
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Un, yumurta, tuz ve yeteri kadar suyu ekleyip sert bir hamur 
yoğurun. Hamuru bezelere ayırın. Bezeleri mantı yufkası 
kalınlığında açın. Karelere kesin. Kareleri kelebek gibi bükerek 
kapatın. Tuzlu suda haşlayın. Suyunu süzüp tabaklara 
paylaştırın. Dileyen tereyağlı salça sos, dileyen kıymalı salça sos 
ekleyip yanında sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilir. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr un
• 1 yumurta
• Yeteri kadar su
• Tuz
• Kıymalı salça sos
• Tereyağlı salça sos
• Sarımsaklı yoğurt

• 500 gr of flour 
• 1 egg 
• Sufficient water 
• Salt 
• Tomato paste sauce with 
minced meat Minced meat 
• Tomato paste sauce with 
butter 
• Yogurt with garlic

Preparation: 
Knead a hard dough by mixing flour egg salt and sufficient 
water. Divide the dough into lumps. Flatten the lumps in manti 
sheet thickness. Cut them into pieces. Stick the squares in 
butterfly pattern. Boil them in salty water. Drain them and 
arrange into the dishes. If desired serve with sauce with butter 
and tomato sauce or if desired serve with sauce with minced 
meat and yogurt with garlic. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Sade Buğu Mantısı

Tuz, un ve yeteri kadar suyu ekleyip kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Üzerini bir bezle kapatıp 
20 dakika dinlendirin. Bezelere ayırıp baklava hamuruna 
yakın bir incelikte açın. 3 cm²'lik karelere kesin. Küçük kare 
hamurların uçlarını bir araya getirip kapatın. Kapattığınız 
hamurları kevgire dizin. Kaynayan suyunu üzerine kevgiri 
yerleştirip üzerini bir kapakla kapatın. Hamurlar pişince bir 
tepsiye alın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirerek dökün. 
Sarımsakları incecik kıyıp yoğurt ile karıştırın. Mantıları 
sarımsaklı yoğurt ve sumakla birlikte servis yapın. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr un
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 3-4 diş sarımsak
• 1 kase yoğurt
• Sumak
• Tuz

• 500 gr of flour 
• 2 tablespoons of butter 
• 3-4 cloves of garlic 
• 1 bowl of yogurt 
• Sumac 
• Salt 

Knead a dough as soft as your earlobe by adding salt flour and 
sufficient water. Cover it with a cloth and  let it rest for 20 
minutes. Divide it into lumps and roll them as thin as baklava 
dough. Cut them into 3 cm2 squares. Stick the edges of the 
squares. Place them to a colander. Place the colander to the 
boiling water and cover it. Take them to a tray when they are 
cooked. Spread melted butter on. Chop the garlic finely and 
mix with yogurt. Serve the manti with yogurt with garlic and 
sumac.  BON APPETITE*   

PREPARATION:

Malzemeler (4-6 Kişilik) Ingredients (4-6 Servings)
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Malzemeler (4-6 Kişilik)

Un, yoğurt, sıvı yağ, tuz, maya ve yeterli miktardaki su ile orta 
sertlikte bir hamur yoğrulur. Mayalanmaya bırakılır. 
Mayalanınca ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılır. Bezeler 1 
mm. kalınlığında 20-25 cm. (lahmacun  ebatı gibi) çapında 
açılır ve sac (tavada da pişirilebilir) üzerinde pişirilir. Üzeri 
için bir tencerede yağ ile soğan kavrulur. Daha sonra kıyması 
kırmızı toz biberi tuzu eklenip biraz daha kavrulur. Daha 
sonra yeterli miktarda suyu eklenerek en az 15 dk. kadar 
kaynatılır. Kalın yufkalara hazırlanan harç tek tek kaşıkla 
sürülerek üst üste konur ve dörde kesilerek sarımsaklı yoğurt 
ile birlikte servis edilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım kilo un

• 1 çay bardağı süt veya 

yoğurt

• 2 kaşık sıvı yağ

• Tuz

• Maya

• Su

Üzeri için;

• 500 gr kıyma

• 2 adet kıyılmış soğan

• Cırgalan kırmızı toz biber

• Maydanoz

• Yağ

• Tuz

• A half kilo of flour 
• 1 tea glass of milk or 
yogurt  
• 2 table spoons of oil 
• Salt 
• Yeast 
• Water 

For upper surface:
• 500 gr of minced meat 
• 2 minced onions 
• Cırgalan red pepper 
powder 
• Parsley  
• Oil 
•Salt 

Knead medium dough with flour yogurt oil salt yeast and 
sufficient water. Leave it for leaven. When leaven process 
completed roll the dough as lumps. Spread the lumps of 1 
mm thick and in 20-25 cm diameter (like lahmacun size) and 
cook them on a sheet (or pan). Brown some oil and onion in a 
stew pot for surface. Later on add minced meat red pepper 
powder and salt and cook a bit more. Then add sufficient 
water and boil for 15 minutes, spread the previously made 
mixture on the flattened dough and place them on the top of 
each other one by one quarter saw them and serve with 
yoghurt with garlic. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Şebit Yağlaması
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Su Böreği
Malzemeler (8-10 Adet )

Una önce yumurta sonra zeytinyağı, tuz konularak karıştırılır. Daha 
sonra yavaş yavaş ılık su eklenerek kulak memesi kıvamında bir hamur 
yoğrulur. Bu hamur 15-20 dk. dinlenmeye ayrılır. Dinlendirilen hamur 5 
eşit parçaya ayrılarak sininin büyüklüğüne göre oklavayla açılır. Açılan 
hamurların ikisi hariç diğerleri dörde bölünerek tek tek kaynayan tuzlu 
ve biraz yağlı suya atılarak 1 dk. haşlanır. Daha sonra haşlanan hamur 
alınır ve soğuk suya atılır. Soğuyan hamur elle açık şekilde alınarak 
yuvarlak tabanlı bir süzgecin üzerine yerleştirilir ve temiz bir bez 
yardımıyla kurulanır. Tüm kesilen hamurlarda bu işlem tekrarlanır. 
Yağlanmış olan siniye kesilmemiş bir hamur yerleştirilir. Üzerine erimiş 
kızgın yağ kaşıkla gezdirilir. Daha sonra haşlanan hamurlar buruşuk bir 
şekilde her kata dört parça gelecek şekilde yerleştirilir. Üzeri tekrar 
yağlanır. Diğer tarafta bir tencereye soğan yağ ile kavrulur. Daha sonra 
sırasıyla kıyma, kırmızı toz biber, tuz ve maydanoz konularak biraz 
kavrulur. Hazırlanan bu harç yağlanmış hamurun üzerine serpilerek 
dağıtılır. Üç kat bu şekilde yapılır. Daha sonra en üste kuru hamur 
dikkatlice yerleştirilir.  Kalan yağ üzerine dökülür.  Sini bir ocağın 
üzerine konur ve sürekli çevrilerek böreğin altının pişmesi sağlanır. 
Daha sonra börek bir tepsi yardımıyla ters çevrilerek diğer yüzü de bu 
şekilde pişirilir. Kare şeklinde dilimlenerek sıcak servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500-600 gr. un

• 5 yumurta

• 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 250 gr margarin

• Ilık su

Harcı için;

• 2-3 adet kıyılmış soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 250 gr kıyma

• Maydanoz

• Kırmızıbiber, tuz

• 500-600 gr of flour  
• 5 eggs 
• 2-3 table spoons of olive 
oil 
• 250 gr of margarine
• Warm water 

For filling: 
• 2-3 minced onion 
• 1 tea glass olive oil 
• 250 gr of minced meat  
• Parsley 
• Red pepper powder, salt  

Add egg first and olive oil and then salt on flour and mix. Knead by 
adding water slowly until the dough becomes as soft as your ear lobes. 
Let the dough rest for 15-20 minutes. Divide the flattened dough into 
five equal pieces and spread them for the size of the tray. Divide the 
flattened dough into quarters except two of them and boil divided 
dough in salty and oil hot water of 1 minute.  Then take the boiled dough 
into cold water.  Rinse and squeeze gently in your hands with a clean 
cloth on a strainer.  Repeat this process for all cut flattened dough. 
Spread one of the uncut flattened dough over a greased tray. Brush all 
over it with melted butter and place the other piece on top and do the 
same procedure for 4 pieces. Brush all over it with melted butter again. 
On the other hand brown some onion with oil. Add minced meat, red 
pepper powder, salt and parsley respectively and keep browning for 
some time. Spread this filling over the greased flattened dough evenly. 
Do this for 3 times. Then spread the remaining dry flattened dough on 
the top. And spread the remaining oil all over the water borek. Make its 
bottom cook by turning. Then turn it upside down with another tray 
and cook the other side with the same method.  Cut the Water Borek 
into square pieces and serve hot. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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Tandır Böreği

Put some warm water, oil, salt and yeast and render the yeast properly. 
Add the flour on. Take to three lumps, render the margarine in a pan and 
take it from burner add sesame oil on and stir. Spread the lumps fine, 
spread sesame oil and oil on the yufkas and tear them from middle and 
make them roll inside out. Put them in a plate and let tem freeze (rest) in 
the fridge. Do this for all three lumps. First brown oil and onion then 
minced meat and spices. After turning off the burner add parsley and 
stir. Spread the rested dough in tray size lay one of them into the double 
oiled tray. Spread minced meat filling on and lay the second yufka on. 
Spread rest of the filling and cover with last dough. Sprinkle with egg 
yolk and sesame and cook in 175-200 degree oven until it turns red.  BON 
APPETITE*

Malzemeler (8-10 Kişilik)

Bir kabın içersine ılık su, yağ, tuz ve maya konularak maya iyice eritilir. 
Üzerine unu eklenerek yoğrulur. Üç bezeye ayrılır. Bir tavada margarin 
eritilir ve ocaktan alınır üzerine tahini eklenerek karıştırılır. Bezeler tek 
tek incecik açılır üzerine tahinli yağı sürülerek ortadan açılan yufka 
delinerek içten dışa doğru rulo yapılarak katlanır bir tabağa konularak 
dolapta dondurulur (dinlendirilir). Üç beze de aynı şekilde yapılarak 
hazırlanır. Bir tencerede önce yağ ile soğan daha sonra kıyması ve 
baharatı kavrulur. Söndürdükten sonra maydanozu eklenerek 
karıştırılır. Dinlendirilen hamurlar tek tek alınarak tepsinin 
büyüklüğünde açılır. İlk kat, yağlanmış tepsiye serilir üzerine kıyması 
konularak ikinci katı da serilir. Kalan harç dökülerek son hamurla 
kapatılır. Üzerine yumurta sarısı ve susam serpilerek 175-200 derece 
fırında üzeri iyice kızarıp, içini çekene kadar pişirilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 3 avuç dolusu un (iki avuç 
birleştirilerek ölçülür)
• 1 çay bardağı ılık su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 yemek kaşığı sıvıyağ
• Kibrit kutusu kadar yaş maya
• 125 gr margarin
• 4 yemek kaşığı tahin

İçi için;
• 150 gr kıyma
• 2 adet kıyılmış soğan
• Kıyılmış maydanoz
• Cırgalan kırmızı toz biber
• Tuz

• 3 hands full flour (measure 
combining two hands) 
• 1 tea glass of warm water 
• 1 dessert spoon of salt 
• 2 table spoons of oil 
• A match box size fresh yeast 
• 125 gr of margarine 
• 4 table spoons of sesame oil 

For filling:
• 150 gr of minced meat  
• 2 minced onion 
• Minced Parsley 
• Cırgalan red pepper powder 
• Salt 

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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Bazlama

Mix flour yeast, salt and water in a large bowl until it becomes 
as soft as earlobe. After the dough is leavened, make it round 
lumps and spread it in 1 thickness in the size of bagel. Cook it 
on electrical baking sheet or a pan on cooker.   BON 
APPETITE*

Malzemeler (8-10 Kişilik)

Büyük bir kapta un, maya, tuz ve su karıştırılarak kulak 
memesi yumuşaklığında hamur elde edilir. Hamur 
mayalandıktan sonra yuvarlak bezelere ayrılır ve merdane 
yardımıyla 1 cm kalınlığında ve simit ebadında açılır. 
Elektrikli sacda veya ocakta tavada ağır ateşte pişirilir. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 paket maya

• 1 kg un

• Tuz

• Su

• 1 pack of yeast 

• 1 kg flour 

• Salt 

• Water 

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Pieces)
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Sac Böreği

Put olive oil, milk, yeast and salt in a large bowl. Add 
sufficient water and knead until it becomes as soft as 
earlobe. Cover the dough with wet cloth and let it leaven (for 
45 minutes). For the filling of the borek add tulum cheese 
evenly to white cheese. Add minced scallion and parsley/dill 
and stir. Make tangerine sized lumps from leavened dough. 
Spread the dough in service plate put semicircles filling with 
cheese and stick them pressing with your fingers. Cook in a 
frying pan or griddle turning both sides and buttering and 
serve. BON APPETITE* 

Malzemeler (8-10 Kişilik)

Un, zeytinyağı, süt, maya ve tuzu bir büyük kaba alınır. Yeteri 
kadar su eklenip kulak memesi kıvamında yoğrulur. 
Hamurun üzerine nemli bir bez örtülüp mayalanmaya 
bırakılır ( yaklaşık 45 dakika ). Böreğin iç malzemesi için bir 
kalıp beyaz peynir aynı oranda tulum peynir eklenir. 
Kıyılmış yeşil soğan ve maydanoz / dere otu ile kırmızı toz 
biber eklenip karıştırılır. Mayalanan hamur mandalina 
büyüklüğünde bezelere ayrılır. Servis tabağı büyüklüğünde 
açılıp yarı dairesine peynirli malzemeden koyulup üzeri 
kapatılır. Kenarlarını parmak ucuyla bastırılarak yapışması 
sağlanır. Teflon tavada veya  sacda (hamur saca veya teflon 
tavaya çiğ börek sündürülerek koyulur ) 2 taraflı pişirilerek 
sıcak iken tereyağ sürülüp servis yapılır.AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kg un

• Yarım çay bardağı 

zeytinyağı

• 1 çay bardağı süt

• Yarım kalıp maya

• Su

• Tuz

İç harcı için;

• Beyaz peynir 

• Tulum peyniri

• Maydanoz / dere otu

• Yeşil soğan 

• Cırgalan kırmızı toz 

biber

• 1 kg flour 
• A half tea glass of olive 
oil
• 1 tea glass of milk 
• A half bar of yeast 
• Water Su
• Salt

For filling: 
• White Cheese 
• Tulum cheese
• Parsley / dill 
• Scallion 
• Cırgalan red pepper 
powder 

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)(8-10 Kişilik)
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Açma Kete
Malzemeler (8-10 Kişilik)

İç harcı için, tereyağı tencerede eritilip un eklenir. Un kısık ateşte 
pembeleşinceye kadar kavrulur. Tuz serpilip ocaktan alınır. Hamur için, 
maya ve ılık süt büyük bir kaba alınıp maya eriyene kadar karıştırılır. 
Yumurta akı, su, şeker, tuz ve zeytinyağı eklenip karıştırılır. Un azar azar 
eklenerek kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğrulur. Üzeri örtülüp 
mayalanması için 1 saat bekletilir. Hamur 9 eşit bezeye ayrılır. Bezeler un 
serpilmiş tezgahın üzerinde elle inceltilerek pasta tabağı büyüklüğünde 
açılır. Fırın tepsisini yağlanır. Açılan hamurların ortasına birer yemek 
kaşığı iç malzeme ilave edilir ve hafifçe yayılır. Hamurların uç kısımları 
yukarı doğru toplanıp kapatılır ve birleşim yerleri altta kalacak şekilde 
tepsiye yerleştirilir. Hamurların üzerine elle hafifçe bastırılarak (bir 
parmak kalınlığında olmalı) yassılaştırılır.  İçin yumurta sarıları ve sıvıyağı 
küçük bir kapta çırpılıp karışım fırçayla hamurların üzerine sürülür. 
Çörek otu ve susam  serpiştirilir. Tekrar mayalanması için 40 dakika daha 
bekletilir. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika 
pişirilir ve servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 su bardağı ılık süt

• 1 su bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı toz maya

• 2 yemek kaşığı toz şeker

• 3 yumurta akı

• 1 yemek kaşığı tuz

• 1 su bardağı sıcak su

• 9 su bardağı un

İç Harcı İçin:

• 5 yemek kaşığı un

• 125 gr tereyağı

• 1 tatlı tuz

Üzeri İçin:

• 3 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı 

• Susam

• 1 yemek kaşığı 

 Çörek otu

• 1 yemek kaşığı 

• Sıvıyağ

• 2 cups of warm milk 
• 1 cups of olive oil 
• 1 table spoon of yeast 
powder 
• 2 table spoons 
granulated sugar   
• 3 eggs white 
• 1 table spoon of salt 
• 1 cup of hot water 
• 9 cups of flour 

For filling:
• 5 table spoons flour 
• 125 gr of butter
• 1 table spoon of salt 

For Surface:
• 3 egg yolk 
• 1 table spoon sesame 
• 1 table spoon of black 
cumin 
• 1 table spoon of oil 

Render the butter in a stew pot, add flour on for filling. Brown the flour at a low 
heat until it turns pink. Add some salt and take off the burner.  For the dough stir 
yeast and warm milk in a large bowl until the yeast dissolves. Add egg white, 
water, salt and olive oil and keep on stirring. Add flour slowly and knead until 
the dough becomes as soft as ear lobe. Cover the dough and leave it for a rest for 
about 1 hour. Divide the dough into 9 equal lumps. Spread the dough in pie plate 
size. Oil the baking tray. Put a table spoon of filling into each flattened dough 
and spread. Bring the tops of the flattened dough together and stick, place them 
in to the tray binging the joints in bottom. Flatter the dough by pressing with 
your hand (a finger thick). Scramble the egg yolk and oil in a bowl and apply the 
mixture on dough with a brush. Garnish with black cumin and sesame. Preheat 
the oven to 180 degree and bake for 25-30 minutes and serve. BON 
APPETITE*                                      

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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Tahinli Katmer
Malzemeler (4 Kişilik)

Yumuşak bir hamur yoğrulur ve dinlendirilir. Küçük elma 
büyüklüğünde bezeler hazırlanır. Tahin biraz ısıtılıp yağ eklenir. 
Bezeleri ince ince açılır ve harçtan bolca sürülür. (Bu aşamada tatlı 
seven şeker ceviz vs. serpebilir.)İçten dışa rulo yapılarak koparılıp 
kendi etrafında döndürülür. Buzdolabında her açılan beze bekletilir. 
Bitince her beze tekrar orta kalınlıkta inceltilir ve sac ya da teflon 
tavada arkalı önlü pişirilip servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 5-6 su bardağı un

• 1 su bardağı su 

• 1 su bardağı süt

• 1 tatlı kaşığı tuz 

• 1 su bardağı tahin 

• 1 su bardağı tereyağı 

• 5-6 cups on flour  
• 1 cup of water 
• 1 cup of milk 
• 1 dessert spoon of salt 
• 1 cup of sesame oil 
• 1 cup of butter 

Knead soft dough and let it rest. Make lumps in little apple size. Heat 
the sesame oil and add butter on. Flatten the lumps fine and spread 
the filling. (if desired add sugar and walnut at this stage). Make rolls 
inside out, grab them and rotate them. Let them wait in the fridge. 
Flatten each lump in medium thickness bake both side in a pan or 
baking sheet then serve.  BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (4 Services)
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Susamlı Halka
Malzemeler (8-10 Kişilik)

Ilık süt, zeytinyağı, eritilmiş tereyağı, yaş maya ve tuz hamur yoğurma 
kabına alınır. Malzemeler özleşene kadar karıştırılır. Yeteri kadar un 
elenerek ilave edilir. Un diğer malzemelerle özleşene kadar yoğrulur (ne 
kadar çok yoğurursanız halka o kadar lezzetli olur). Kabın üzeri naylon 
folyo ve bez ile sarılarak 1 saat mayalanması için bekletilir. 
Mayalandıktan sonra küçük parçalar alınıp 2 cm kalınlığında uzun 
çubuklar hazırlanır. Çubuklar yağlanmış tepsiye dizilir. Bıçakla belirli 
aralıklarla hamurun üzerine çizikler atılır. Yumurta sarısı sürülüp çörek 
otu serpilir. Sıcak fırında kızarana kadar pişirilir. Fırının ısı düğmesi 
kapatılıp halkaların kuruması için bir süre daha fırının içinde bekletilir. 
Servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 su bardağı ılık süt

• 1 su bardağı sızma zeytinyağı

• 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

• 1 kibrit kutusu büyüklüğünde 

yaş maya

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Yeteri kadar un

• Yumurta sarısı

• Çörek otu

• 2 cups of warm milk  
• 1 cup of extra-virgin olive 
oil 
• 1 cup of melted butter 
• 1 match box size fresh 
yeast 
• 1 dessert spoon of salt 
• Sufficient flour 
• Egg yolk 
• Black cumin 

Put warm milk , melted butter, fresh yeast and salt into a kneading bowl. 
Mix the ingredients they stiffen. Add sufficient flour. Knead them until 
they mix properly. (the more it gets stiffened the more delicious the rolls 
becomes).  Cover the bowl with a cloth or folio and let it rest in order to be 
leavened for an hour. After leavening process take small pieces and make 
2 cm thick sticks. Place the sticks into oiled tray. Cut a slit on the sticks in 
certain spaces. Spread egg yolk on and garnish with black cumin. And 
bake on preheated oven until they get brown. Turn off the oven and let 
them wait in the oven until they get dry and serve.  BON APPETITE*                                       

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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Katmer
Malzemeler (6-8 Kişilik)

Un bir kapta elenir, yarım tatlı kaşığı tuz koyulup karıştırılır, ortası açılır, su 
yavaş yavaş ilave edilir, yumuşak bir hamur yapılıp, 2-3 dakika yoğrulur. İki beze 
yapılıp, 10 dakika dinlendirilir. Her beze 40-45 cm çapında açılır. Margarin 
eritilir, ateşten alınır, tahin ve kalan tuz ile karıştırılır. Karışım, hamurların 
üzerine yayılır. Hamurun ortasına delik açılıp, içten dışa doğru yuvarlanır. 20-
25 cm. uzunluğunda, 6 adet şerit elde edilir. Her şerit kendi etrafında 
yuvarlanarak beze haline getirilir ve 20 dakika dinlendirilir. Bezeler tekrar 15 
cm çapında, 2-3 mm kalınlığında açılır. Önceden ısıtılmış teflon tavada veya 
saçta pişirilerek pekmez ile servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 3,5 su bardağı un

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2,5 çay bardağı su

• 3 yemek kaşığı tahin

• 125 gr margarin

• 3,5 cups of  flour 
• 1 dessert spoon of salt 
• 2,5 cups of water
• 3 table spoons of sesame 
oil 
• 125 gr of margarine

Sift the flour in a bowl. Add a desert spoon of salt and mix. Add water slowly. 
Knead soft dough for 2-3 minutes. Make two lumps. Let them rest for 10 
minutes. Spread each lumps in 40-45 cm diameter. Melt the margarine take it 
off the heater. Add sesame oil and remaining salt on and mix. Spread the 
mixture on the flattened dough. Tear them from the middle and roll them 
inside out. Make six strips in 20-25 cm long. Roll each strip and make lumps and 
let them rest for 20 minutes. Flatten the lumps in 2-3 mm thickness. Bake in 
preheated pan of baking sheet. Serve with molasses. BON APPETITE* 

PREPARATION:

Ingredients (6-8 Servings)
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İki Kızartma (Bişi)
Malzemeler (6 Kişilik)

Kıyma, karabiber ve kırmızı toz biber bir kapta karıştırılır. Un, tuz ve yumurta 
ayrı bir kapta karıştırılır. Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğrulur. Ceviz 
büyüklüğünde bezelere ayrılır. Bezeler açılıp iki parça hamurun arasına 
kıymalı harç öbekler şeklinde paylaştırılır. Kıyma öbeklerinin bulunduğu 
yerlerden puf böreği gibi kesilir. Kızdırılmış yağda kızartılıp servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr un

• 1 yumurta

• Tuz

• Yeteri kadar su

• Ayçiçek yağı

İç harcı için:

• 250 gr kıyma

• Karabiber

• Cırgalan kırmızı toz 

biber

• 500 gr of flour 
• 1 egg 
• Salt 
• Sufficient water  
• Sun flower seed oil 

For filling:
• 250 gr of minced meat  
• Black pepper 
• Cırgalan red pepper 
powder  

Mix minced meat, black pepper and red pepper powder in a bowl. Mix flour, 
salt and egg in a different bowl. Knead until the dough becomes as soft as ear 
lobe. Divide them into walnut. Flatten the lumps and share out the filling as 
masses between two flattened dough. Cut the dough from filling joints like 
puf borek. Fry in hot oil and serve.  BON APPETITE* 

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

biber

Pastırmalı Börek
Malzemeler (8-10 Kişilik)

1 yumurtanın sarısı üzerine sürmek için ayrılır. Yoğurt, yağ ve yumurtaları bir 
kapta karıştırılır. Bir yufka açılıp her tarafını kaplayacak şekilde yoğurtlu 
karışımdan sürülür. İkinci yufka üzerine serilip işlem tekrarlanır. Üçüncü 
yufka da serilip kalan karışım yayılır. Hazırlanan 3 katlı yufka 10 eşit üçgen 
parçaya bölünür. Üzerlerine pastırmaları yerleştirilip geniş sigara böreği 
şeklinde sarılır. Yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerlerine çırpılmış yumurta 
sarısı sürülüp çörek otuyla süslenir. Fırında kızarıncaya kadar pişirilir. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 2 yumurta

• 3 yufka

• 10 dilim pastırma

• Çörek otu

• 1 cup of yogurt 
• A half cup of oil 
• 2 eggs 
• 3 yufkas
• 10 slices of pastrami  
• Black cumin 

Separate an egg yolk in order to spread on surface. Stir yogurt, oil and eggs in a 
bowl. Flatten a yufka and spread the mixture with yogurt on it properly. Place 
the second yufka on the top of first one and repeat the same process. Do it for 
the third yufka again. Cut the three layers yufka into 10 equal triangle pieces. 
put the pastrami slices on and roll them as cigarette borek. And place in oiled 
tray. Spread egg yolk on and garnish with black cumin. Cook them until they 
get brown. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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Kıymalı Pide
Malzemeler (6 Kişilik)

Domateslerin  kabukları soyulup küçük küçük doğranır. Sivribiberler ince 
ince dilimlenir. Soğanın kabuğu soyulup kıyılır. Kıyma, soğan, sivribiber, 
domates ve su bir kapta karıştırılır. Pide hamurlarının üzerine yayılıp taş 
fırında (mahalle fırınında) pişirilir. Sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kg yağlı kıyma (1 kere 

çekilmiş)

• 3-4 domates

• Arzuya göre 1 soğan

• 5-6 sivri biber

• Yarım su bardağı su

• 1 kg fatty minced meat 
(minced only once) 
• 3-4 tomatoes 
• if desired 1 onion 
• 5-6 long green peppers 
 a half cup of water 

Peel the tomatoes and chop them fine. Chop the long green pepper fine. Peel 
the onion and chop it fine. Mix minced meat, onion, green pepper, tomatoes 
and water in a bowl. Spread the mixture on pide dough and bake in stove 
oven. Serve warm.   BON APPETITE*                                        

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Malzemeler (6 Kişilik)

Biber, yeşil soğan, tuz karıştırılır (isteğe bağlı olarak 2 adet yumurta da 
eklenebilir). Fırına vermeden hemen önce yumurta kırılır, ekmek 
hamurundan üstü kapalı olarak fırına verilir. Pembeleşene kadar mahalle 
fırınında pişirilir. Sacda da sac böreği gibi pişirilebilir. Sıcak servis edilir. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 100 gr lor veya çömlek 

peyniri

• 300 gr Hakırdak

• 250 gr biber

• 200 gr yeşil soğan

• 100 gr of curd or pot 
cheese 
• 300 gr of Hakırdak
• 250 gr of pepper
• 200 gr of scallion.

Mix pepper scallion and salt (if desired you may add 2 eggs). Before baking 
crack two eggs, spread the filling on bread dough and bake in Stone oven till it 
turns into pink. It can also be baked on baking sheet like sac borek. Serve 
warm. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Hakırdaklı Pide
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Açma Börek

Malzemeler (8-10 Adet)

Bir kaba yeterince un koyularak (unun birazı ayrılır. Yeterli sertlik elde 
edilemeyince eklenmesi için) ortası açılır. Yumurta, süt, yağ, tuz ilave edilerek 
orta yumuşaklıkta bir hamur yoğrulur. 20-30 dakika dinlenmeye bırakılır.
Harcın Hazırlanması;
Kuru soğan soyulur, yıkanıp, ince ince doğranır. Maydanoz ayıklanır, yıkanıp, 
ince ince doğranır. Tencereye yağ eklenir, soğan, kıyma, kırmızı toz biber ve 
maydanoz, kavrularak içi hazırlanır ve soğumaya bırakılır. Dinlenip kıvama 
gelen hamur, yumurtadan biraz büyükçe beze yapılır. Bezeler mümkün 
olduğu kadar ince açılıp üst üste serilir. 12-15 yufka birikince 10 cm'lik kareler 
olacak şekilde dilimlenir ve bu dilimler birer birer alınarak ortasına kıymalı iç 
konur, muntazam olarak muska şeklinde bükülür ve dibi yağlanmış tepsiye 
dizilir.  400 gr tereyağı tavada eritilerek böreğin üzerine gezdirilir ve fırında 
180 derece de pişirilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 4 yumurta

• 1 su bardağı süt

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı tuz

• 1 kg kadar un

Harcı için;

• 500 gr kıyma

• 1/2 maydanoz

• 2 orta boy soğan

• Tuz

• Cırgalan kırmızı toz biber

 •400 gr tereyağı

• 4 eggs 
• 1 cups of milk 
• 1 tea glass of oil 
• 2 tea spoons of salt 
• 1 kg flour  
For filling  
• 500 gr of minced meat  
• 1/2 parsley 
• 2 medium size onions 
• Salt 
• Cırgalan red pepper 
powder 
• 400 gr of butter 

Put sufficient flour into a bowl (put some of the flour aside. In order to add for 
getting desired hardness) and dish its middle. Add egg, butter and salt knead 
it until it becomes medium softness. Leave the dough for a rest for about 20-30 
minutes.  

Preparation of filling 
Pare the onions then wash and chop them finely, tail the parsley wash it and 
chop finely, prepare the filling by putting some oil into a stew pot, browning 
the onion, minced meat, red pepper powder and parsley and let it cool for a 
while. Make big lumps of rested. Spread the lumps as thin as possible, and 
place them on the top of each other. When there are 12-15 yufka cut them as 10 
cm squares and put filling with minced meat in every peace and fold them as 
triangle and lay them on tray. Render 400 gr of butter in a pan and baste the 
borek and cook in a 180 degree baker. BON APPETITE*                         

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)

Paçanga Böreği

Malzemeler (8-10 Kişilik)

Yufkalar dört üçgen elde edilecek şekilde kesilir. Pastırmalar ince ince 
dilimlenir doğranan biber ve domatesler  teflon tavaya koyularak 1-2 dakika 
sote edilir. Soğuyunca kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniri 
eklenir. Yufka kalın bir sigara böreği şeklinde sarılır. Tüm yufkalar bitene 
kadar bu işleme devam edilir. Yufkalar bittikten sonra kızgın yağa atılarak 
altlı üstlü kızartılır. Soğutmadan ikiye bölünür ve  sıcak olarak servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 adet yufka

• 150 gr pastırma

• 200 gr rende kaşar

• 1 adet domates

• 1 adet çarliston biber

• 1 tutam maydanoz

• Kızartmak için sıvı yağ

• 2 yufka
• 150 gr of pastrami 
• 200 gr of grated kaşar 
cheese 
• 1 tomato 
• 1 banana chilli 
• A pinch of parsley 
• Oil for frying 

Cut the yufkas in order to obtain four triangles. Slice the pastrami fine. Chop 
the banana chilli and tomatoes and sauté them for 1-2 minutes. When it is 
cooled add sliced parsley and grated kaşar cheese on. Roll all yufkas as 
cigarette borek. Fry the both sides in hot oil. Cut in half before get cooled, 
serve warm. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (8-10 Servings)
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SOBA

IN
D
EX

IN
D
EX

Erişte Makarna
Malzemeler (6 kişilik)

1,5 litre su tencereye alıp kaynatılır. Tuz ve erişte ilave edilir. Yumuşayan 
eriştelerin suyu süzülür. Diğer tarafta tereyağı tavada kızdırılır. Suyu 
süzülen eriştelerin üzerine dökülüp harmanlanır. Ceviz ve tulum peyniri 
eriştenin üzerine serpilir ve servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 su bardağı ev eriştesi

• 1,5 litre su

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz

• 1 su bardağı rendelenmiş 

tulum peyniri

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 tutam tuz

• 2 cups of home made 
noodle 
• 1,5 litre of water 
• 1 cup of crushed walnut 
• 1 cup of grated tulum 
cheese 
• 2 table spoon of butter 
• A pinch of salt 

Boil 1,5 litre of 1,5 water in a pot. Add salt and noodles. Drain the noodles. 
Meanwhile melt the butter in a pan. Pour the butter over drained noodles 
and stir. Garnish with walnut and tulum cheese and serve.  BON 
APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Kayseri Kesme Makarnası

Malzemeler (6 Kişilik)

Un bir kaba alınIp ortası havuz gibi açılır. Tuz, yumurta ve su ilave edilip 
sert kıvamlı bir hamur yoğurulur.Hamur oklava ile bıçak kalınlığında 
açılır. Açarken hamura un serpilir. Hamurun çapı yaklaşık 75 cm 
olmalı.Hamurun neminin gitmesi için bir süre bekletilir.Hamur dört eşit 
parçaya ayırılır. Kesilen parçaların üzerine un serpilip üst üste dizilir. 1 
cm'lik şeritler halinde kesilir. Şerit halinde olan hamurlar 1 cm 
uzunluğundaki karelere kesilir ve kurutulur. Sos için kıyılmış soğana 
kıyma ilave edilerek kavrulur. Salça eklenip biraz daha kavurduktan 
sonra ince doğranmış biber ve domates eklenir.Toz ve Cıragalan Cırgalan 
kırmızı toz biber eklenir. Derin bir kapta su kaynatılır, bir tutam tuz 
eklenip makarnaları haşlanır. Hafif sulu kalacak  şekilde süzülür. 
Üzerine sos dökülüp sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr un

• 1 yumurta 

• 1 çay kaşığı tuz 

Sos İçin:

• 500 gr yağsız kıyma 

• 1 küçük soğan 

• 1 yemek kaşığı domates 

salçası

• 1 domates

• 1 sivri biber

• İsteğe göre tuz, kırmızı 

biber, tereyağı ve zeytinyağı

• 500 gr of flour  
• 1 egg 
• 1 tea spoon of salt 
For the sauce:
• 500 gr of lean minced 
meat  
• 1 little onion 
• 1 table spoon of tomato 
paste 
• 1 tomato  
• 1 long green pepper 
• If desired salt, red pepper 
powder, butter and olive oil

Put the flour into a bowl and make it like a pond. Add salt, egg and water 
and knead hard dough. Spread it in knife thickness with a rolling pin. 
Sprinkle some flour on the dough while spreading. Dough should be 
about 75 cm diameter. And let it wait in order to dehumidify. Cut the 
dough into four equal pieces. Sprinkle some flour on each piece and place 
them on the top of each other. And cut them in 1 cm stripes. And cut the 
stripes into squares of 1 cm and let them dry. Brown chopped onion and 
minced meat or sauce. Add some tomato paste on and keep on browning 
then add chopped green pepper and tomatoes on. Add pepper powder 
and Cırgalan red pepper powder on. Meanwhile boil the water in a deep 
pot add a pinch of water and pour pasta on. Then drain the pasta by 
remaining some water in. pour the sauce on and serve with yogurt. BON 
APPETITE*                                              

PREPARATION:

Ingredients (of 8-10 Serving )

Zengin Salatası
Malzemeler

Bazmalamanın üzerine tuz ve kırmızı biber serpilir. Daha sonra tuz ve 
kırmızı biberin üzerinde sarımsak gezdirilerek,sarımsağın çeşnisinin 
bazlamaya geçmesi sağlanır. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış 
domates, biber ve salatalık koyulur. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 adet bazlama

• Bir kaç diş sarımsak

• Tuz

• Kırmızı biber

• Taze yeşil biber

• Domates

• Salatalık

• Kuru nane

Sprinkle salt and red pepper powder on bazlama. Then spread garlic on salt 
and red pepper powder in order to make the flavor of garlic pass to 
bazlama. Add chopped tomatoes, long green pepper and cucumber on. 
BON APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients 

• 1 piece of bazlama

• A few cloves of garlic

• Salt

• Red pepper powder

• Fresh long green pepper

• Tomatoes

• Cucumber

• Dried mint
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Pehli
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Koyunun kaburga kısmından alınan pehli eti, az bir yağ ile tencerede, etin 
arkası önü nar gibi kızarana dek pişirilip, taş tencerenin veya kalın bakır 
tencerenin alt kısmına döşenir. Üzerine küp küp doğranmış patlıcanlar 
(öncesinde patlıcan tuzlu sui le yıkanır), patlıcanın üzerine ise biberler, 
sarımsak ve yine küp küp doğranmış domatesler konur. Tuzu ayarlanır.  Salça 
ve kırmızı biberle yapılan salçalı sos yemeğin üzerine dökülerek ağzı örtülür. 
Hiç karıştırılmadan çok kısık ateşte yaklaşık 4-5 saat pişer. Piştikten sonra 
çanak ters çevrilir. Etler yemeğin üzerinde kalır. Sıcak servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kilo pehlilik et (tüm 

kaburga ikiye bölünecek)

• 500 gr patlıcan

• 250 gr yeşil sivri biber

• 500 gr domates

• 2 yemek kaşığı salça

• Cırgalan kırmızı toz biber

• Tuz

• 2 diş sarımsak

• 1 kilo of meat for pehli (cut 
the ribs into two parts) 
• 500 gr of eggplant  
• 250 gr of long green pepper 
• 500 gr of tomatoes
• 2 table spoons of tomato 
paste 
• Cırgalan red pepper powder
• Salt
• 2 cloves of garlic 

Brown both sides of pehli meat taken from ribs of the sheep with oils, until it 
becomes as brown as berry and spread the meat at the bottom of the pot. Add 
diced eggplant (pre-wash them with salty water) on and add garlic, green 
peppers and diced tomatoes on eggplant. Add some salt. Pour the sauce with 
tomato paste prepared with tomato paste and red pepper powder on the meal 
and cover. Cook it for 4-5 hours at low heat without mixing. Turn the pot upside 
down after cooked. Meat stands on the top of the meal. Serve warm. BON 
APPETITE*          

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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Fırınağzı

Malzemeler (4-6 Kişilik)

Bakır tepsinin tabanına uzun ince parçalar halinde doğranmış kuyruk yağları 
koyulur. Üzerine biberler iri parçalar halinde doğranılır. Sarımsaklar 
soyularak 2-3 parçaya ayrılıarak serpiştirilir ve halka halka doğranmış 
domateslerde eklenerek üzerine kekikli et döşenir. Tepsinin ağzı folyo ile 
kapatılarak mahalle fırınında fırının ağız tarafına yerleştirilir. Arada bir 
çevrilerek 50 dakika pişirilir. Sıcak tırnak pide ekmek ile servis yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 kg et filato ( pirzola 

kısmından, kekikle 

tatlandırılmış)

• 100 gr kuyruk

• 1 kg acı sivri biber 

• 2 adet orta boy domates

• 4-5 diş sarımsak

• Tuz

• Kekik

• 2 kg noisette meat 

(chopped steak part, 

flavoured with thyme) 
• 100 gr of tail fat 
• 1 kg of hot long green 
pepper 
• 2 medium size tomatoes 
• 4-5 cloves of garlic 
• Salt
• Thyme  

Spread tail fat at the bottom of a copper tray, chop the green peppers on. Add 
on the garlic after peel them cut into 2-3 pieces. Add circle sliced tomatoes on 
and spread meat with thyme on. Cover the top with a folio and let it cook in the 
entrance part of stone oven in wood fire slowly for 50 minutes by reversing. 
(uncover the folio for last half an hour of cooking). Serve with warm pide.   
BON APPETITE*            

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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Pastırmalı Kuru Fasulye

Malzemeler (6 Kişilik)

Kuru fasulyeler bir gece veya 6-8 saat önceden yıkanıp ıslatılır. Ertesi gün bir 
tencereye üzerini aşacak kadar su ilave ettikten sonra diriliğini kaybedinceye 
kadar yaklaşık 30 dakika haşlanır. Yağı tavaya eklenir, pastırmalar ince şekilde 
dilimlenir. Yağ kızmadan pastırmalar ilave edilir. 12 dakika alt üst ederek sote 
edilir. Doğranan soğanlar ilave edilir ve soğanlar pembeleşinceye kadar 
karıştırılarak kavrulur. Domates ve iri doğranan biberler ilave edilir. 
Domatesler suyunu çekinceye kadar pişirilir. Et suyu ilave edilerek bir taşım 
hafif ateşte pişirilir.  Haşlanmış fasulyeler süzdürülüp temiz bir tencereye 
aktarılır. Üzerine ayrı yerde hazırlanan pastırmalı domatesli harç eklenir. 
İstenirse kurutulmuş acı kırmızıbiber ya da 12 dal taze kekik ilave edilip, ağır 
ateşte fasulyeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Tuzu en son arzuya göre 
ayarlanır. Arada gerekiyorsa sıcak et suyu ilave edilir. Bu sürenin sonunda 
tencere ateşten alınır. Taze kekik ve kurutulmuş acı kırmızıbiberi çıkartıp 
atılır. Servis tabağına alınarak servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 400 gr kuru fasulye

• 125 gr pastırmadan hazırlanan 

harç

• 1 kurutulmuş acı kırmızıbiber

• 12 dal taze kekik (isteğe bağlı 

olarak)

Pastırmalı domatesli harç için;

• 30 gram tereyağı veya sıvı yağ

• 125 gr pastırma

• 250 gr (iki büyük adet soğan)

• 250 gr Küp doğranmış domates

• 1 adet büyük dolmalık biber 

(veya sivri yeşilbiber)

• 400 gr of dried bean  
• 125 gr of mixture with pastrami 
• 1 dried hot red pepper  
• 12 springs of fresh thyme (if 
desired) 

For filling with pastrami and 
tomatoes;
• 30 gram of butter or oil 
• 125 gr of pastrami 
• 250 gr (two big onions)  
• 250 gr of tomatoes cut into 
cubes 
• 1 big bell pepper (or long green 
pepper) 

Wash white beans, place them in a pot and cover with water. Leave them in 
water overnight or for at least 6-8 hours. The next day, add water over the top of 
beans and cook them till beans get soft over low heat for 30 minutes. Put butter 
or oil into a pan, slice the pastrami fine, add the pastrami on before the oil gets 
hot.  Sauté both sides of them for 12 minutes. Add chopped onions and brown 
them until the turn pink. Add tomatoes and chopped peppers on. Cook them 
until the tomatoes boils down. Add meat stock on and simmer for about 3-5 
minutes at low heat. Drain the boiled beans and take into a new pot. Add 
mixture with tomatoes and pastrami on. If desired add dried red pepper or 12 
springs of fresh thyme. Cook at low heat till beans get soft. Add salt at the end. 
Add meat stock during the process if necessary. Take the pan off the burner at 
the end of the period. Take fresh thyme and dried red pepper off and throw. 
Arrange on a serving dish and serve .BON APPETITE*            

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Sulu Köfte

Malzemeler (4-6 Kişilik)

Karıştırma kabına kıyma, 1 kaşık salça, haşlanmış kırık pirinç, 
karabiber, kırmızıbiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğrulur. Kıymadan 
fındık büyüklüğünde parçalar alınır, avuç içinde yuvarlanarak bir 
kapta biriktirilir. Daha sonar küçük köfteler iki avuç arasında 
yuvarlanır ve un serpilmiş tepsi içerisinde ileri geri hareket ettirilerek 
köftelerin unlanması sağlanır. Bir tencereye yağ konularak ufacık 
doğranmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Nane, un ve salça 
ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Tuz ve biber ilave edildikten 
sonra azar azar yeteri kadar su eklenip kaynatılır.  Su kaynayınca 
köfteler tencereye atılır ve ateşin altı açılarak pişirilir. Servis tabağına 
alınarak servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr kıyma

• 1 su bardağı kırık pirinç

• 2 kaşık salça

• Tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı kırmızıbiber

• 2 baş soğan

• 1 yemek kaşığı un

• 1 çay bardağı yağ

• 500 gr of minced meat   
• 1 cup of short rice   
• 2 cups of tomato paste  
• 2 onions 
• 1 tea spoon of black pepper  
• 1 tea spoon of Cırgalan red 
pepper powder
• 1 tea spoon of dried mint 
 Salt
• 1table spoon of flour 
• 1 tea glass of oil 

Put minced meat a table spoon of tomato paste, boiled rice, black 
pepper, red pepper powder and salt into a bowl and knead. Take walnut 
size pieces from the mince and make balls and take them into a bowl. 
Flour them by rolling in your palm. Brown fine chopped onion in a pot 
with oil. Add mint, flour and tomato paste and keep on browning. After 
adding salt add and pepper add sufficient water slowly and boil. Pour 
the meatball into the pot when water boils and cook over a high heat. 
Arrange on a serving dish and serve. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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Etli Yaprak Sarması
Malzemeler (4 Kişilik)

Yapraklar salamura ise 1 gün önceden suda tuzunu bırakması için bekletilir. 
Sertliğine göre yumuşaması için biraz haşlanır. 

İçinin hazırlanışı; 

Yağda soğanlar pembeleştirilir ve kıyma ilave edilerek kavrulur. Sonra 
salçası, pirinci, tuzu, Baharatları ve maydanozu katılarak pişirilmeye devam 
edilir. Hazırlanan bu harç yaprağın sap kısmı koparıldıktan sonra o kısım 
üzerine konarak üzerine tekrar yapraklar kapatılır ve rulo şeklinde 
döndürülerek sarılır. Düdüklü tencereye dizilir. Üzerine salçalı su ilave edilir. 
Kapağı kapatılıp ocağa alınır. Kısık ateşte 20-25 dk. Pişirilir. Sarımsaklı 
yoğurt dökülerek servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr yaprak

• 300 gr kıyma

• 1 orta boy soğan

• 2 su bardağı pirinç

• Maydanoz

• Tuz

• Zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı salça

 Baharat kesesi 

Üzerine;

• 1 kase yoğurt,

• 2 diş sarımsak

• 500 gr of vine-leaves 
• 300 gr of minced meat 
• 1 medium onion 
• 2 cups of rice  
• Parsley 
• Salt 
• Olive 
• 1 dessert spoon tomato 
paste 
• Spice pouch  
For the surface; 
• 1 bowl of yogurt 
• 2 cloves of garlic 

If the leaves are preserved soak them overnight for leaving its salt. Put the 
leaves in boiling water and cook for sometimes till they are soft.

Preparation of filling; 

Let the onions sauté in oil until they change in colour and add the meat and 
brown. Keep on cooking by adding tomato paste, rice, salt, spices and parsley. 
After stemming them put the filling in and cover them with leaves again and 
roll them. Place them in to the pressure cooker. Add water with tomato paste 
on. Cover and take to the burner. Cook at low heat for 20-25 minutes. Serve 
with yoghurt with garlic. BON APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )
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Zeytinyağlı Yaprak Sarması

Malzemeler (6 Kişilik)

Zeytinyağında soğanlar pembeleştirilir ve pirinci eklenerek kavrulur küçük 
küçük doğranmış domatesler eklenir. Şekeri, tuzu, baharatları katılarak 
pişirilmeye devam edilir. Hazırlanan bu harç yaprağın sap kısmı 
koparıldıktan sonra o kısım üzerine konarak üzerine tekrar yapraklar önce 
üst yapraklar daha sonra da sağ ve sol yapraklar harcı kapatacak şekilde 
örtülerek, rulo şeklinde döndürülerek sarılır. Zeytinyağlı sarmalar etli 
sarmalara göre daha uzun ve ince sarılır. Düdüklüye dizilir. Üzerini 
kapatacak kadar su, 3 kaşık zeytinyağı gezdirilir ve dilimlenmiş limonlar 
yerleştirilir. Kapağı kapatılıp ocağa alınır. Kısık ateşte 20-25 dk. pişirilir. 
Pişen yaprak soğuyunca servis tabağına dizilerek domates ve limon 
dilimleriyle süslenerek servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 su bardağı pirinç

• 500 gr yaprak

• 2-3 baş soğan

• 1 su bardağı zeytinyağı

• 2 domates

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı yenibahar

• 1 çay kaşığı kırmızı biber

• 1 çay kaşığı nane

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Yarım limon

• 2 cup rice 
• 500 gr. of Erkilet grape 
leaves 
• 2-3 onions
• 1 cup of olive oil 
• 2 tomatoes
• 1 tea spoon of black pepper 
• 1 tea spoon of allspice 
• 1 tea spoon of Cırgalan red 
pepper powder
• 1 tea spoon of dried mint 
• 1 dessert spoon of sugar 
• 1 dessert spoon of salt 
• A half lemon 

Place 3 table spoons of olive oil in a pan and let the onions sauté until they 
change in colour. Add the rice and stir a few minutes. Then add fine-
chopped tomatoes.  Add salt, sugar and spices and keep on cooking. Place 
each leaf on a plate. Put some filling on the larger end of it, fold the two sides 
in and roll it on. Roll the grape leaves with oil longer and thinner than grape 
leaves with minced meat.  Place them tightly side by side in a saucepan.  
Place the lemon slices on the surface and add 3 table spoons of olive oil warm 
water until it covers the top of rolls. Cover and cook on low heat for 20-25 
minutes. Let cool. Arrange on a serving dish and serve with tomatoes and 
lemon slices.  BON APETITTE*

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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D
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D
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Kağıtta Pastırma

Malzemeler (2-4 Kişilik)

Alüminyum folyo, fırın tepsisinin içine kayık şeklinde açarılarak hazırlanır. 
Tabanı az miktarda tereyağı ile yağlanır. Sırasıyla pastırma, yeşil biber, 
domates, bir dilim kabuklu limon ve kalan tereyağın kalanı eklenerek 150 
derecelik fırına sürülür. 20-25 dakika kadar pişirildikten sonra folyonun 
ağzını açılarak yüzeyi kızartılır. Son olarak ince kıyılmış maydanoz üzerine 
serpiştirilerek büyük servis tabağı üzerine açılarak ortaya sıcak servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250 gr pastırma

• 3 adet domates

• 3 adet yeşil biber

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1-2 tutam maydanoz 

• Yeteri kadar alüminyum folyo

• 1 çay kaşığı tuz 

• 1 limon

 • 250 gr of pastrami  
 • 3 tomatoes
 • 3 long green peppers
 • 1 table spoon of butter 
 • 1-2 pinch of parsley 
 • Sufficient aluminium foil 
 • 1 tea spoon of salt 
 • 1 lemon 

Spread the aluminium foil in a tray. Grease the bottom with butter. Add 
pastrami, green pepper, tomatoes, a slice lemon's zest and remaining butter 
on respectively and bake in preheated oven at 150 degree. Finally garnish with 
fine chopped parsley. Arrange on a large serving dish and serve warm. BON 
APPETITE*

PREPARATION:

Ingredients (2-4 Servings)

68
Ana Yemekler • Main Course

Hakırdaklı Lahana Sarması

Malzemeler (6 Kişilik)

Koyun kuyruğu doğranıp kavrulur. Kısık ateşte kavurmaya devam ederek 
hakırdakları hazırlayın. Hakırdakları incecik doğrayın. Soğanların kabuğu 
soyulup küçük küçük doğranır. Hakırdak, ince bulgur, pirinç, soğan, 
kırmızı tozbiber ve karabiber bir kapta karıştırılıp iç malzemesi hazırlanır. 
Lahana yaprak yaprak ayrılır. Sıcak suda hafifçe haşlanıp erimemesi için 
sıcak sudan aldıktan sonra soğuk su ilave edilir. Yaprakların içine hakırdaklı 
içi paylaştırılıp sarılır. Tencereye dizilip üzerine biber salçası eklenmiş sıcak 
su eklenir. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilin. Sıcak servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım kg koyun kuyruğu

• 1 orta boy sarmalık lahana

 İç harcı için:

• 3 kuru soğan

• Yarım su bardağı ince bulgur 

ve pirinç karışımı

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• Tuz

• Karabiber

• Cırgalan kırmızı toz biber

• A half kilo of sheep tail.  
•1 medium cabbage for 
rolling 

For filling:
• 3 onions 
• A half cup fine bulgur and 
rice mixture 
• 1 table spoon of pepper 
paste 
• Salt
• Black pepper 
• Cırgalan red pepper 
powder

Chop the sheep tail and brown. Prepare the hakırdak by keeping on 
browning at low heat. Chop the hakırdak finely. Peel the onions and chop 
them finely. Mix hakırdak, fine bulgur, rice, onion red pepper powder and 
black pepper in a bowl and prepare the filling. Remove the leaves of 
cabbage. Boil them in hot water for a short time and take out off hot water 
and add cold water on. Place the filling with hakırdak on the leaves and roll 
them. Arrange them in a pot and add hot water with pepper paste. Cook at 
low heat till absorbing the water. Serve warm. BON APPETITE*        

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Kabak Çiçegi Dolması

Malzemeler (6 Kişilik)

Yaz mevsimlerinde sabahın erken saatlerinde açan kabak çiçekleri toplanır. 
Koparıldıktan sonar sadece bir kaç saat açık kalan kabak çiçekleri su dolu 
bir kaba batırılıp çıkarılır ve kurulanır. İçindeki tohumlar kopartılır. 
Soğanlar kıyılıp zeytin yağında kavrulur, yıkanmış bulgurun suyu süzülüp 
soğana ilave edilir. Rendelenmiş domates eklenir. Kısık ateşte 2-3 dakika 
pişirilir. Kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, yenibahar ve nane eklenir. 
Hazırlanan iç malzeme çiçeklerin içine doldurulur, ağzı üst üste kapatılır. 
Yayvan bir tencerenin dibine maydanoz saplarını yerleştirilir. Üzerine yatay 
bir şekilde yan yana kabak çiçeği dolmaları dizilir. Dağılmaması için 
dolmaların üzerine tabak kapatılır. 2-3 çay bardağı sıcak su eklenip bir 
taşım hızlı kaynatıldıktan sonra kısık ateşte pişirilir ve servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 20 kabak çiçeği

• 1 su bardağı bulgur

• 2 soğan

• 1 çay bardağı zeytin yağı

• 2 rendelenmiş domates

• Maydanoz

• 1 çay kaşığı yenibahar

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı kuru nane

• Tuz

• 20 squash blossoms 
• 1 cup of bulgur
• 2 onions
• 1 tea glass of olive oil  
• 2 grated tomatoes
• Parsley 
• 1 teaspoon of allspice  
• 1 teaspoon of black pepper 
• 1 teaspoon of dried mint 
• Salt

Pick squash blossoms that bloom early in the summer mornings. Soak the 
squash blossoms in a bowl filled with water. Take them out and dry them. 
Remove their seeds. Chop the onions and brown them in olive oil. Drain the 
bulgur after washing and add it on the onions. Add grated tomatoes on. 
Cook them at low heat for 2-3 minutes. Add sliced parsley, salt, black 
pepper, allspice and mint on. Place the filling in the squash blossoms and 
cover them. Spread the steam of parsley at the bottom of a broad pot. 
Arrange them horizontally at the bottom of the pot. Cover them with a dish. 
Add 2-3 tea glasses of water on and boil for a short time then cook at low heat 
and serve. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Malzemeler (4-6 Kişilik)

Nohut ve gendime (iri buğday, yarma) akşamdan ıslatılır.Suları değiştirilip 
ayrı tencerelerde haşlanır ve süzülür. Asma yaprakları haşlanır. Kevgirle 
süzgece alınıp suyu süzülür ve ince ince doğranır. Soğanların kabukları 
soyulup küp şeklinde doğranır. Tereyağı tencerede eritilip soğan 
pembeleşinceye kadar kavrulur. Et ilave edilip kavurmaya devam edilir. Salça 
bir kaşık suda ezilip tencereye eklenir. Asma yaprağı, nohut ve gendimeyi ilave 
edilip karıştırılır. Üzerine çıkacak kadar su eklenip kapağı kapalı olarak 
pişirilir. Sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım kg kemikli et

• Yarım kg asma yaprağı

• 2 soğan

• 1 su bardağı nohut

• 1 çay bardağı gendime 

(aşurelik buğday)

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı domates 

salçası

• Tuz

• Cırgalan kırmızı toz biber

• A half kg of bone meat 
• A half kg of grape leaves 
• 2 onions 
• 1 cup of chick pea 
• 1 cup of husked wheat 
• 2 table spoons of butter
• 1 table spoon of tomato 
paste 
• Salt
• Cırgalan red pepper 
powder

Soak the chick beans and husked wheat over night. Refresh their water and 
boiling them in different pots and drain them. Boil the grape leaves. Drain 
them and chop them finely. Peel the onions and dice them. Melt the butter 
in pot and brown the onions in that butter till it they turn pink. Add the 
meat on and keep on browning. Render tomato paste and a table spoon of 
salt in water and pour it in the pot. Add chopped grape leaves, chick beans 
and husked wheat and mix. Add water till the top of the meal, cover and 
cook. Serve warm. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Pırtımpırt (Kirtimburt)

        It is a homemade food belongs to Tomarza district in Kayseri. It is also 

called as “kirtimburt”. It differs from other green leaf meals (spinach, chard) 

by its sour taste occurs by cooking fresh grape leaves in a pot after puling 

them to pieces.        

       Kayseri'nin Tomarza ilçesine ait bir ev yemeğidir. Yörede “kirtimburt” diye 

de bilinir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede 

pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, 

pazı-pezik) yemeklerinden ayırır.   
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Kayseri Güveci
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Güveç tenceresinin dibine uzun ince parçalar halinde doğranmış kuyruk yağları 
ile kapatılır. Etler bolca serpilir daha sonra soyulmuş ve irice doğranmış 
patlıcanlar eklenir. Üzerine ince doğranmış biberi, sarımsağını ve en son olarak 
da yuvarlak halkalar halinde doğranmış domatesi, tuzu, az miktardaki suyu 
eklenerek ve bir kaç parça tereyağ en üstüne atılarak üzeri folyo ile kapatılmak 
suretiyle mümkünse mahalle fırınında odun ateşinde yavaş yavaş yaklaşık 2-2,5 
saat pişirilir. (Fırında pişmeye yarım saat kala folyosu açılır.) Servis tabağına 
alınarak servisi yapılır. Bu yemeğin özellikle yaz aylarında Kayseri'nin bağ 
kültüründe önemli bir yeri vardır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 750 gr kuşbaşı et

• 1 kg patlıcan

• 250 gr kalem biber

• 500 gr domates

• Yağ

• Sarımsak

• Su

• Tuz

• 750 gr cubed meat
• 1 kg eggplant
• 250 grams of red pepper pen
• 500 gr tomatoes
• Oil
• Garlic
• Water
• Salt

Spread tail fat at the bottom of the stew pot. Pour the meats. Then add peeled 
and fine chopped eggplant on. Add fine chopped green pepper and garlic and 
finally circle sliced tomatoes, salt and a little water on. Pour a few pieces of butter 
at the top and cover the top with a folio and let it cook in stone oven in wood fire 
slowly for 2-2,5 hours. (uncover the folio for last half an hour of cooking). Serve 
in service plate. This meal has an important place in vineyards and orchards 
culture of Kayseri.  BON APPETITE*          

PREPARATION:

Ingredients ( )4-6 Servings

Kabak Çıtma
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Sinirleri ayıklanmış kuzu budu, kuşbaşı olarak doğranır, etler yağda kavrulurken 
doğranmış olan kuru soğan ve sivri biberler üzerine eklenir. Etler yumuşayınca 
ufak ufak doğranmış olan kabaklar eklenir. Yıkanan pirinç ve domatesler üzerine 
ilave edilir. Kısık ateşte pişirilerek, yoğurtla servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 400 gr kabak

• 400 gr kuzu but

• 200 gr kuru soğan

• 100 gr sivri biber

• 400 gr domates

• 100 gr salça

• 100 gr pirinç

• 400 gr su

• 120 gr ayçiçek yağı

• 240 gr yoğurt

• 400 gr of zucchini 
• 400 gr of meat from leg of 
lamb 
• 200 gr of onion 
• 100 gr of long green pepper
• 400 gr of tomatoes
• 100 gr tomato paste 
• 100 gr of rice 
• 400 gr water 
• 120 gr of sunflower seed oil 
• 240 gr of yogurt

Hash meat from leg of lamb. While browning the meat in the oil add chopped 
onions and green peppers on. Add on the finely chopped zucchini on when the 
meat get soft. Add washed rice and tomatoes on. Cook at low heat and serve with 
yogurt. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Bayram Yahnisi
Malzemeler (6-8 kişilik)

Akşamdan soğanlar ince inçe doğranarak sabaha kadar suda bırakılır ve acısının 
çıkması sağlanır. Bir çay bardağı nohut yine akşamdan ıslatılır. Nohutların 
kabukları çıkartılır. Koyun eti biraz kendi suyunu çekene kadar kısık ateşte sote 
edilir ve yağ eklenir. Suyu süzülen soğan ve kabuksuz nohut birlikte etlerin üstüne 
eklenerek tuz, kırmızı toz biber ve salça ilave edilip, koyun etiyle birlikte pişirilir. 
Yahni yemeği, Kayseri'de her dini bayramın birinci günü sabahında tüm ailenin 
bulunduğu sofrada pirinç pilavı ile birlikte bayram yemeği  olarak (kahvaltı 
yerine) yenir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 10-12 baş soğan

• 1 çay bardağı nohut

• 1-1,5 kilo kemikli parça koyun eti

• 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

• 2-3 kaşık salça

• Cırgalan kırmızı toz biber

• Tuz

• 10-12 onions  
• 1 tea glass of chick peas 
• 1-1,5 kilo of bone beef of sheep 
• 4-5 table spoon of oil 
• 2-3 table spoons of tomato 
paste 
• Cırgalan red pepper powder
 Salt

Chop the onions finely overnight and let them wait in water till morning; make 
water take out the bitter taste of onion. Soak the chick peas in water overnight. 
Remove the outer skins of chick peas. Sauté the sheep meat at low heat till it 
absorbs its own juice and add oil on. Drain the onion add them on the meat with 
chick peas then add red pepper powder and tomato paste and cook with sheep 
meat. This meal takes place in every table of the houses in Kayseri in the 
breakfasts on the first day of religious holidays (bayram) and served with rice. 
BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (6-8 Servings)
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Kıymalı Lahana Dolması

Malzemeler (6 Kişilik)

Tereyağını eritilir. Küçük küçük doğranmış soğan eklenip kavrulur. Kıyma ve 
yıkanıp suyu süzülmüş pirinç eklenip kavurmaya devam edilir. Salça, 
Cırgalan kırmızı toz biber ve yeteri kadar sıcak su eklenip pirinçler yarı yarıya 
yumuşayana kadar pişirilir. Tencerenin kapağı kapatılır harç demlenmeye 
bırakılır. Lahanayı haşlamak için tuzlu su kaynatılır. Lahana yaprak yaprak 
ayrılır. Tuzlu kaynar suda hafifçe haşlanıp hemen soğuk suya alınır (lahana 
yapraklarının erimemesi için). Lahana yapraklarının içine kıymalı harç  
paylaştırılıp orta parmak kalınlığında sarılır. Tencereye dizilip üzerine 
çıkacak kadar sıcak su eklenir. Üzerine bir tabak kapatılır kısık ateşte 
zeytinyağlı dolma kıvamında suyunu çekene kadar pişirilir. Sıcak servis 
yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 150 gr. kıyma 

• 2-3 kuru soğan

• 1 büyük su bardağı pirinç

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Yarım tatlı kaşığı Cırgalan 

kırmızı toz biber

• 1 orta boy dolmalık lahana

• Tuz

• 3 table spoons of butter 
• 150 gr. of minced meat 
• 2-3 onions 
• 1 big cup of rice 
• 1 table spoon of tomato paste 
• A half dessert spoon of Cırgalan 
red pepper powder
• 1 medium bell cabbage 
• Salt

Melt the butter. Add fine chopped onion and brown. Add minced meat and 
washed and drained rice on and keep on browning. Add tomato paste, cırgalan 
red pepper powder and sufficient water and cook them till rice half softens. 
Cover the pot and let it steep. Remove the leaves of the cabbage. Boil them in 
salty water for a short time and take out off hot water and add cold water on. 
Place the filling in leaves and roll as thick as middle finger. Arrange in a pot and 
cover with hot water will the top of leaves. Cover with a dish cook till water 
absorbed. Serve warm. BON APPETITE*          

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Sac Kavurma
Malzemeler (6 Kişilik)

Sacın üzerine önce kuyruk yağı atılır.Yağ pembeleşince üzerine yassı 
şekilde ve 2cm çapında doğranmış yağsız kuzu eti eklenir. Yüksek ateşte 
kavrulduktan sonra,üzerine doğranmış biber eklenir. Domatesler soyulup 
küp küp doğranır ve suyunu biraz salınca kalın lavaş ekmekler büyük 
parçalar halinde etin üzerine bandırılır, çok hafif ıslanınca hemen üst üste 
ayrı kaba konur. Et bu işlemden sonra 3 dakika daha kavrulur ve ateşten 
alınır, önce alınan ekmekler ile sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kg. az yağlı kuzu eti

• 200 gr.kuyruk yağı

• 100 gr.biber

• 3-4 adet domates

• 1 kg.of low fat lamb 
• 200 gr. of tail fat 
• 100 gr.of pepper
• 3-4 tomatoes 

Put the tail fat on the sheet. When the tail fat turns pink add flatly chopped 
lean lamb flatly chopped in 2 cm diameter on. After browning it at high heat 
add chopped pepper on. Pell the tomatoes and cut them in cubes and when 
it oozes its juice dip the thick lavash in as big pieces. When they slightly get 
wet take them to another dish. Brown the meat 3 minutes more after this 
process and take it off the burner. Serve with previously taken lavash. BON 
APPETITE*                                                               

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Üzümlü Gerdan
Malzemeler (6 kişilik )

Yarma, hedik (haşlanmış buğday, kurutulup, dövülerek ve ezilerek 
yapılır) bir gün önce suyla ıslatılarak yumuşatılır ve suyu süzülerek 
hazır edilir. Gerdan (koyun etinin boyun kısmı) temizlenerek 
tencereye konulur. Hazırlanan yarma, tuz ve salça ilave edilerek 
pişirilir. Biraz kaynadıktan sonra kuş üzümünden bir su bardağı 
kadar ilave edilip karıştırılır. Et ve yarmanın pişmesi kontrol 
edildikten sonra altı söndürülerek dinlendirilir. Servis tabağına 
alınarak servisi yapılır. Unutulmuş  bilinmeyen lezzetli bir yemek 
çeşididir.

 

  
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 su bardağı yarma 
• 4 su bardağı su 
• 1 koyun gerdanı 
• 1 su bardağı kuş 
üzümü 
• 5 yemek kaşığı  
tereyağı
• 2 yemek kaşığı salça 
• Tuz 

• 1 cup of coarsely 
ground wheat  
• 4 cups of water 
• 1 neck of sheep 
• 1 cup of currant 
• 5 table spoons of butter 
• 2 table spoons of 
tomato paste 
• Salt 

Soak and soften coarsely ground wheat, boiled wheat overnight and 
drain. Clear the neck of the sheep and put it into a pot. Cook the coarsely 
ground wheat by adding salt and tomato paste on. After boiling it for 
sometimes add a cup of currant and mix. Be sure that meat and coarsely 
ground wheat are cooked and turn the burner off and let them rest. 
Arrange on a serving dish and serve. It's a forgotten, unknown delicious 
meal.  BON APPETITE* 

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings )

Karın Dolması
Malzemeler (4-6 kişilik)

İşkembe iyice yıkanarak tuzlu suda 1 gün bekletilir. Ertesi gün tekrar 
yıkandıktan sonra küçük parçalara kesilir. Soğan ince ince doğranır, 
maydonoz ince kıyılır, pirinç, bulgur, kıyma, soğan, maydonoz, salça, biber, 
tuz dolma içi gibi karıştırılır. İşkembe parçalarının içine iç konularak etrafı 
dikilir. Düdüklü tencerenin içine dizilir. Üzerini örtecek kadar soğuk su 
ilave edilir, tuz atılır, 30-40 dk. pişirilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kg temizlenmiş işkembe 
• 1 su bardağı pirinç
• Yarım su bardağı bulgur 
• 1 büyük soğan 
• 150 gr kıyma
• Yarım demet maydonoz
• 1 tatlı kaşığı salça
• Sıvıyağ, pul biber, 
karabiber, tuz

• 1kg of cleaned tripe 
• 1 cup of rice 
• A half cup of bulgur 
• 1 big onion 
• 150gr. of minced meat  
• A half bunch parsley,  
• 1 dessert spoon tomato 
paste 
• Oil, chilli pepper, black 
pepper, salt  

Wash the tripe and soak in the salty water for 1 day. The next day wash it once 
more and cut it into small pieces. Chop the onion finely. Chop the parsley 
finely, mix rice, bulgur, minced meat, onion, parsley, tomato paste, pepper, 
and salt as filling. Place the filling into tripe pieces and sew them up. 
Arrange them into a pressure cooker. Add cold water till covering the top 
and cook for 30-40 minutes. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Hakırdak
Malzemeler (4 Kişilik)

1 kg koyun kuyruk yağı kuşbaşı şeklinde doğranır. Büyük bir tencereye atılıp 
kavrulur. Tencerede biriken yağ kaşıkla alınır. Yağ tamamen bitinceye kadar 
kavurmaya devam edilir. Bazlama hamuru şebit büyüklüğünde açılır. 
Yarısına hakırdak ve kıyılmış soğan koyulur, hamurun kalan yarısı 
malzemenin üzerine kapatılır. Kenarlarını sıkıca bastırılarak kapatılır. 
Sacda her iki tarafını pişirilir. Çayla birlikte servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Hakırdak
• 1 tabak  kıyılmış soğan 

• Hakırdak
• 1 dish of sliced onion 

Chop a tail fat of a sheep. Sauté them in a large pot. Take out the left oil with a 
spoon. Keep on sautéing when the oil finished. Flatten dish size dough. 
Place hakırdak and sliced onion to the half of the flattened dough. Cover the 
filling with the other half. And press its edges. Bake both sides of it in a 
baking sheet. And serve with tea.   BON APPETITE*            

PREPARATION:

Ingredients (4 Servigns)
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Patates Kovalama
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Patatesler kabuklarıyla birlikte haşlanır. Kabuklarını soyup ezilerek püre haline getirilir. 
İnce doğranmış soğanlar ve sivri biberle sıvı yağda kavrulur. Kırmızı toz biber, arzuya 
göre nane ve patates püresi eklenip karıştırılır. Orta ateşte karıştırılarak 
kavrulur.Tabaklara paylaştırılıp yemeklerin yanında servis yapılır. (Arzu edilir ise bu 
yemek sucuklu da yapılabilir.)AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 6 orta boy patates

• 1 orta boy soğan

• 1 sivri biber

• 1 tatlı kaşığı Cırgalan kırmızı 

toz biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı kuru nane 

(arzuya göre)

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• Cırgalan kırmızı toz biber

• 6 medium potatoes
• 1 medium onion 
• 1 long green pepper 
• 1 dessert spoon of •Cırgalan 
red pepper powder  
• 1 dessert spoon of salt  
• 1 dessert spoon of dried 
mint (if desired) 
• 1 tea glass of oil 
• Cırgalan red pepper 
powder

Boil the potatoes with their peels. Peel, smash and purée them. Brown finely chopped 
onions and green peppers in the oil. Add pepper powder, dried mint (if desired) and 
potatoes purée and mix. Brown them at medium heat by stirring. Then pour it into 
dishes and serve with the meal. (If desired, you can prepare this meal with sucuk also.)  
BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Patlıcan Kovalama
Malzemeler (4-6 Kişilik)

Patlıcanlar ateşte veya közleme kabında közlenir. Közlenmiş patlıcanların  kabukları  
soyulur ve doğranır. Ardından soğanlar küçük küçük doğranır. Biberler  ve domatesler 
de  (domateslerin kabukları soyulup doğranır ). Geniş yayvan tavaya 5-6 kaşık sıvı yağ 
ekledikten sonra soğanlar  kavrulur. Ardından biberler ilave edilir. Sonra domatesler ( 
pişirme sürelerine göre) ilave edilerek en son doğranmış patlıcanlar eklenir. Tuz ve 
kırmızı toz biber de eklenir. 5 dakika daha pişirilir. Hafif soğuduktan sonra 
maydanozlar da doğranıp  eklenir. Ilık olarak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 6 adet Yamula Patlıcanı

• 3 adet soğan

• 3 adet yeşil biber (isteğe göre 

tatlı veya acı)

• 3 adet domates

• Sıvıyağ

• Tuz

• Cırgalan Kırmızı toz biber

• Maydanoz

• 6 Yamula eggplants 
• 3 onions 
• 3 long green pepper (hot or 
sweet) 
• 3 tomatoes
• Oil
• Salt
• Cırgalan red pepper 
powder
• Parsley 

Roast the eggplants. Peel the roasted eggplants and chop them. Then chop the onions 
finely. Chop green peppers and tomatoes also (peel the tomatoes before chopping 
them.) brown onions in a large pot with 5-6 table spoon of oil. Add the green peppers 
on. Later add the tomatoes (according to cooking period) and finally add the chopped 
eggplants. Cook for 5 minutes more after sprinkling salt and pepper powder.  Let them 
cool for a short time. Chop and add the parsley on serve warm. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)

Pıt Pıt Pilavı

Malzemeler (4-6 Kişilik)

Dana kıyma, kıyılmış soğanla birlikte tencerede kavrulur. İnce doğranmış sivri 
biberlede biraz sotelenip salça da eklenerek kavurmaya devam edilir. Daha 
sonra yaklaşık 5-6 su bardağı (bu oran bulgurun cinsine göre farkedebilir) 
sıcak su ilave edilip kaynatılır.  Kaynayan suya daha önceden haşlanmış 
mercimek, tuz, köftelik bulgur ilave edilip pilav gibi pişirilir. Tepsiye dökülür. 
Piyazlık doğranmış soğan tereyağı ile sararana kadar kavrulur. Tepsideki 
pilavın üzerine gezdirilip servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250-300 gr köftelik bulgur

• 200 gr dana kıyma

• 2-3 kuru soğan

• 3 sivri biber 

• 100 gr haşlanmış yeşil 

mercimek

• 1 kg soğan (piyazlık 

doğranmış)

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• Salça

• 250-300 gr of fine bulgur 
• 200 gr of minced beef 
• 2-3 onion 
• 3 long green pepper 
• 100 gr of boiled green 
lentils 
• 1 kg of onion (sliced thin)
• 3 table spoon of butter 
• Tomato paste 

Brown the minced meat with onion in a pot. Sauté them with finely chopped 
green pepper and add tomato paste and keep on browning. Then add 5-6 cups 
of water on (it may show difference based on the nature of the bulgur) and boil. 
Add pre-boiled green lentil salt and fine bulgur on boiling water and cook like 
pilaf. Pour it into a tray.  Brown the sliced onion till it turns yellow. Spread it on 
the pilaf in the tray and serve. BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (4-6 Servings)
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Böğür Dolması
Malzemeler (6 Kişilik)

Soğanların kabuğu soyulup ince ince doğranır. Margarin, kırmızı toz biber ve 
salça soğanla birlikte tencereye atılıp kavrulur.Yıkanmış pirinç suyla birlikte 
tencereye ilave edilip pişirilir. Koyun böğrü iki defa ikiye bölünerek dört parça 
elde edecek şekilde kesilir. Parçaları, içinin doldurulabilmesi için ağzına bir 
kaşık girebilecek kadar delik bırakılarak beyaz kalın iplikle dikilir. Önceden 
alınan iç malzeme paylaştırılır. Ağız kısımları yine iplikle dikilerek kapatılır. Her 
bir parça bıçak ucuyla birkaç yerinden delinir. 3 su bardağı sıcak su ile düdüklü 
tencereye alınıp pişirilir. Dilimlenip sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 koyun böğrü 

• 3 soğan

• 3 yemek kaşığı margarin

• 1 yemek kaşığı domates 

salçası

• Yarım yemek  kaşığı 

Cırgalan kırmızı toz biber

• 500 gr pirinç

• 1 su bardağı su

• 1 sheep flank 
• 3 onions 
• 3 table spoon of 
margarine 
• 1 table spoon of tomato 
paste 
• A half table spoon of 
Cırgalan red pepper 
powder
• 500 gr. of rice 
• 1 cup of water 

Peel the onions and chop them finely. Put margarine, red pepper powder and 
tomato paste with onions into a pot and brown. Add washed rice with its water 
and cook. Cut the sheep flank into four pieces. Sew the pieces from edges by 
letting them have a space for a spoon. Fill them with previously prepared filling 
and sew the remaining holes. Pick some parts of the flank pieces with a knife. Put 
them into pressure cooker, add 3 cups of water and cook. Slice and serve. BON 
APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Kaburga Dolması
Malzemeler (6-8 Kişilik)

Kaburga delinmeden et ile kemiğin arası açılır. İç harcı için gereken tüm 
malzemeler iç pilav şeklinde hazırlanır. Kaburganın içine doldurulup kaburga 
delinir. Büyük bir tencerede pişirilir. Piştikten sonar kızarması için 15 dakika 
bırakılır ve servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Bir büyükçe kaburga 

• İç harcı için

• Kuzu veya tavuk ciğeri 

• Dolmalık fıstık

• Kuru üzüm

• Karabiber

• Cırgalan kırmızı toz biber

• Tuz

• A big lamb ribs 
• For filling
• Lamb or chicken liver  
• Pine Nuts 
• Raisins 
• Black Pepper 
• Cırgalan red pepper 
powder
• Salt

Sever bone from the meat without piercing the ribs. Prepare the ingredients for 
filling like seasoned rice. Fill the ribs with that filling and pierce the ribs. Cook 
them in a large pot. Let them turn brown for 15 minutes after cooking and serve.  
BON APPETITE*           

PREPARATION:

Ingredients (6-8 Servings)

Bezdirme (Yahyalı Usulü)

Malzemeler (6 Kişilik)

Kıymaya bulgur ve ince kıyılmış veya rendelenmiş soğan eklenip iyice yoğrulur. 
İnce kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatlar eklenir. Tekrar yoğrulup büyük elips 
şeklinde köfteler hazırlanır. Izgara, tava veya fırında pişirilip servis yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kg yağlı kıyma

• 1 su bardağı ince bulgur

• 3 soğan

• İnce kıyılmış maydanoz

• 1 yemek kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karabiber 

• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

• 1 kg of fatty minced meat 
• 1 cup of fine bulgur 
• 3 onions 
• Fine-chopped parsley 
• 1 table spoon of salt 
• 1 table spoon of black pepper 
• 1 table spoon of red pepper 
flakes 

Add bulgur and fine chopped or grated onion to the minced meat and knead 
them. Add finely chopped parsley and spices on. Knead again and make big 
meatballs. Bake in grill, pan or oven and serve. BON APPETITE*            

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)

Şastım Aşı
Malzemeler (6 Kişilik)

Pilav tenceresine ( geniş tencere ) sıvı yağ koyularak iri doğranmış soğan ve 
biber sotelenir.  Kabuğu soyulmuş domatesler küp şeklinde doğranarak 
kavurma işlemine devam edilir. Biraz koyulaşınca salça,  kırmızı toz biber ve 
karabiber  eklenerek bulgur da ilave edilip bir müddet kavrulur. Üzerine bulgur 
seviyesinin 1 parmak üzerinde su koyularak, tuz ilave edilir. Dibi tutmaya 
başlayınca ateşten alınır ve sıcak servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 5 yemek kaşığı sıvı yağ

• 2 su bardağı pilavlık bulgur

• 2 adet orta boy domates 

• 3 orta boy kalem biber

• 1 büyük kuru soğan

• Karabiber

• Cırgalan kırmızı toz biber

• 1 kaşık domates salçası 

• Tuz

• 5 table spoons of oil 
• 2 cups of whole grain bulgur 
• 2 medium tomatoes 
• 3 medium long green peppers 
• 1 big onion 
• Black pepper 
• Cırgalan red pepper powder
• 1 table spoon of tomato paste 
 Salt

Put oil into pilaf pot and sauté chopped onion and green pepper. Cut peeled 
tomatoes in cubes and keep on browning. When it stiffens brown a bit more 
by adding tomato paste, red pepper powder and black pepper. Cover with 
water and add salt. When it starts to stick to the pan and burn take it off the 
burner and serve warm. BON APPETITE*            

PREPARATION:

Ingredients (6 Servings)
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Nevzine

Malzemeler (4 kişilik)

Su ve şeker tencerede kaynatılır. Pekmezi ilave edilerek bir taşım daha 
kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Yağ eritilip, ılıtılır. Ceviz iri iri kıyılır. 
Ilımış olan sıvı yağ, yoğurt, ve tahin una ilave edilip, karıştırılır. En son olarak 
ceviz eklenir. Orta boy tepsiye yayılır. Üzerine elle veya kaşıkla bastırılarak 
düzeltilir. Kenarlar 5x5 cm. olarak dilimlenir ve her dilimin ortasına yarım 
ceviz içi yerleştirilir. Önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında 
pembeleşinceye kadar yaklaşık 20-25 dk. pişirilir. Sıcakken pekmezli şerbet 
üzerine dökülür. Soğuktan sonra üzeri cevizle süslenerek de servisi yapılır. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 çay bardağı su

• 1 çay bardağı pekmez

• 2 yemek kaşığı şeker

• 1 su bardağı yoğurt

• 2 çay bardağı margarin

• 1 su bardağı ceviz

• 4 yemek kaşığı tahin

• 3,5 su bardağı un

• 1 cup of water 

• 1 tea glass of molasses 

• 2 tablespoons of sugar 

• 1 cup of yogurt 

• 2 tea glasses of margarine  

• 1 cup of walnut 

• 4 tablespoons of sesame oil 

• 3.5 cups of flour 

Boil water and sugar in a pot. Add the molasses on and simmer for about 3-5 
minutes and let it get cool. Melt the margarine and let id get warm. Chop the 
walnut. Add warmed oil, yogurt and sesame oil on flour and mix. Finally add 
the walnut. Spread them on a medium tray. Make them smooth by pressing 
with your hand or a spoon. Slice it in 5x5 pieces and put half of a crushed walnut 
in the middle of each piece. Bake them in preheated oven for 20-25 minutes till 
they turn pink. Pour sorbe with molasses on when they are hot. Garnish with 
walnut after they get cool and serve.  BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )
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Açma Baklava

Malzemeler (4 kişilik)

Elenmiş unun ortası havuz gibi açılır. İçine yumurtalar, süt, zeytinyağ, yarım 
limon suyu, tuz eklenip, azar azar su ilave edilerek kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler 
koparılıp yarım saat dinlendirilir. Bezeler nişastayla mümkün olduğunca ince 
açılır. Hafif yağlanmış tepsiye yufkalar, 3 yufkada bir ceviz serpilerek üst üste 
serilir. Katlar tamamlandığında keskin bir bıçakla dilimlenir. Tereyağ eritilip 1 
dakika kaynatılır. Kaynar haldeki yağ kaşık yardımıyla yufkaların üzerine 
gezdirilir. Baklava 170 dereceli fırında üstü pembeleşene dek pişirilir. Bu arada 
şerbeti hazırlanır. Kaynarken yarım limon suyu ilave edilerek, üzerinde biriken 
tortu alınır. Baklava fırından çıkınca iyice soğutulur ve üzerine sıcağa yakın 
şerbet gezdirilir. Baklava şerbetini emene dek tepsinin üzeri kapalı tutulur. (Bu 
baklava, yufkalar 8-10 kat üst üste serildikten sonra 8-10 cm'lik karelere 
bölünüp, ortasına ceviz eklenerek üçgen şeklinde de yapılabilir.) Üzeri çekilmiş 
cevizle süslenerek servis tabağına alınarak servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kilo un

• 1 bardak süt veya yoğurt

• 4 yumurta

• Yarım limon suyu

• 1 bardak zeytinyağı

• Yarım çay kaşığı tuz

• 300-400 gr ceviz

• 300 gr nişasta(açmak için)

• 400 gr tereyağı

Şerbeti için;

• 1,5 kilo şeker

• 1,5 kilo su

• Yarım limon suyu

• 1 kilo of flour kilo 

• 1 cup of milk or yogurt 

• 4 eggs 

• a half lemon juice 

• 1 cup of oil 

• a half teaspoon of salt 

• 300-400 gr of walnut 

• 300 gr of farina (for rolling) 

• 400 gr of butter 

For sorbe;  

• 1,5 kilo of sugar kilo 

• 1,5 kilo of water kilo 

• A half lemon juice 

Make a pool in the middle of sifted flour. Add eggs, milk, olive oil, a half lemon 
juice and salt on and knead a dough as soft as your earlobe by adding water 
slowly. Make walnut size lumps of the dough and let them rest for half an hour. 
Roll the lumps as thin as possible with farina. Place the sheets of a greased tray 
one on the top of other as spreading walnuts on once in 3 sheets. When the 
sheets are finished slice the sheets with a knife. Melt the butter and boil it for 1 
minute. Spread the hot butter on the sheets with a spoon. Bake the baklava at 
170 degree heated oven till it turns pink. Keep et covered till the baklava absorbs 
its sorbe. (this kind of baklava can be prepared by spreading 8-10 sheets on the 
top on one another and cutting them into 8-10 cm of squares and putting walnut 
in the middle of each piece as triangle pattern.) Garnish with crushed walnut, 
arrange into the service dish and  serve. BON APPETITE*         

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )
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Güllü Baklava

Malzemeler (4 kişilik)

Şeker ve 5 su bardağı su tencereye koyulur, 10 dk. kaynatılıp, limon suyu 
eklenir. 1-2 taşım daha kaynatılıp ocaktan alınır, ılımaya bırakılır. Geniş bir 
kaba 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuz koyulur. 
Yumurta karışıma kırılıp, iyice karıştırılır. Un yavaş yavaş ilave edilir, 
yumuşak bir hamur yapılır. Hamur 12 bezeye ayrılır. 3-4 saat dinlendirilir. Her 
beze yarım mm. kalınlığında çok ince açılır. Her bir yufka 4 parçaya ayrılır, 
Her parçanın ortasına yarım ceviz içi koyulur. Yufka her iki kenarından 
buruşturularak ortaya toplanır, iki ucu üst üste gelecek şekilde kapatılır ve 
ters çevrilir. Baklavalar tepsiye dizilir. Tereyağ ve artan sıvıyağ yakmadan 
ısıtılıp, baklavaların üzerine gezdirilir. Orta sıcaklıktaki fırında 
pembeleşinceye değin yaklaşık 35-40 dk. pişirilir. Fırından çıkınca 2-3 dk. 
bekletilip, soğuk şurup dökülür, üzeri kapatılıp çekmesi beklenir. Servis 
tabağına alınarak servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1,5 su bardağı şeker

• 3 yemek kaşığı limon suyu

• 5,5 su bardağı su

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1/2 çay bardağı süt

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 adet yumurta

• 1/2 tatlı kaşığı tuz

• 3,5 su bardağı un

• 1 su bardağı ceviz

• 6,5 yemek kaşığı ,

Put sugar and 5 cups of water into a pot and boil for 10 minutes then add 
lemon juice on. Simmer for 3-5 minutes more. Take it off the burner and leave 
for getting cool. Put 1 tea glass of water, 1 tea glass of oil, milk, yogurt and salt 
into a large bowl. Add the egg on the mixture and mix properly. Add flour 
slowly. Knead a soft dough divide the dough into 12 lumps and let them rest 
for 3-4 hours. Roll each lump in a half mm thickness. Divide each sheet into 4 
pieces. Put half of a walnut in the middle of each piece. Crease each piece by 
the edges and combine the two ends by overlapping and turn them upside 
down. Place the baklavas into the tray. Heat the butter and remaining oil and 
spread them on baklavas. Bake in medium heat 

PREPARATION:

 • 1,5 cups of sugar 

 • 3 tablespoons of lemon juice 

• 5,5 cups of water 

• 1 cup of oil 

• 1/2 tea glass of milk 

• 1 tablespoon of yogurt 

• 1 egg 

• 1/2 dessertspoon of salt  

• 3,5 cups of flour 

• 1 cup of walnut 

• 6,5 tablespoon of butter 

Ingredients (4 Servings )
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Aşure
Malzemeler (4 kişilik)

Akşamdan ıslatılmış buğdaylar haşlanır. İlk kaynama suyu dökülür. Kuru 
fasulye ve nohut da haşlanır. Yarıdan biraz fazla haşlanan buğdayın içine 
kuru fasulye ve nohut da eklenip birlikte biraz kaynatılır. Ayrı bir yerde 
haşlanmış pirinç de dâhil edilip, biraz daha kaynatılır. Kuru üzüm, 
portakal kabuğu, süt, şeker ilave edip kaynatmaya devam edilir. Gül suyu, 
vanilya, küp doğranmış kuru kayısı ve elma ilave edilir. Elmalar 
yumuşayınca nişasta, biraz suyla kaynamakta olan aşureye yedirilir. Biraz 
daha kaynatılıp servis kâselerine paylaştırılır. Üzeri tanelenmiş nar ve 
tarçınla süslenerek servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 kase buğday

• 1 kase kuru fasulye

• 1 kase nohut

• 1 adet portakal

• 1 adet elma

• Yarım çay bardağı gül suyu

• 1,5 kase toz şeker

• 1 tatlı kaşığı vanilya

• 1 fincan kuru üzüm

• 1 fincan kuru kayısı

• 500 gr süt

• 1 çorba kaşığı nişasta

• 3 çorba kaşığı pirinç

Üzeri için;

• Kuru kayısı

• Kuru incir

• Dolmalık fıstık

• Nar

• Tarçın

• Kuş üzümü

Boil the wheat that is soaked overnight. Pour out the first boiling water. 
Boil dry bean and chick pea also. Add dry bean and chick pea on semi-
boiled wheat and keep on boiling for some time. Add rice that is boiled in 
another pot and keep on boiling. Add raisins, orange peel, milk, sugar on 
and keep on boiling. Add rose water, vanilla, diced dried apricots and 
apple. Add farina with some water on boiling noah's pudding when apples 
soften. Boil a bit more and arrange into service dishes, garnish with 
pomegranate seeds and cinnamon. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )

• 1 bowl of wheat 

• 1 bowl of dry bean 

• 1 bowl of chick pea 

• 1 orange 

• 1 apple 

• A half tea glass of rose water 

• 1,5 bowl of granulated sugar 

• 1 dessert spoon of vanilla 

• 1 cup of raisin 

• 1 cup of dried apricots 

• 500 gr of milk

• 1 tablespoon of farina 

• 3 tablespoons of rice 

For surface (top);

• Dried apricots 

• Dry figs  

• Pine nut  

• Pomegranate 

• Cinnamon 

• Currant 
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Kuru Kaymak

Malzemeler (4 kişilik)

Süt tencerede kaynatılır, un küçük bir kapta sütle özenerek karıştırılır ve 
tencereye ilave edilir. Süt kaynamaya başlayınca karıştırılır ve dibinin 
tutmasına meydan verilmeden 15-20 dk. pişirilerek suyunu kaybetme 
işlemine devam edilir. Sütün miktarına göre bir veya iki tepsi, toprağa 
yayılan ve ocaktan alınan küllü köz ateşin üstüne yerleştirilir. Düzgünlüğü 
kontrol edildikten sonra süt tepsilere taksim edilir. Ertesi gün tahta üzerine 
toz şeker serpilir. Tepside yüz tutan ve katılaşan kaymak, ustaca tahta 
üzerine alınır.  Biraz suyunun sızması beklen-dikten sonra üzerine toz 
şeker serpilir, yuvarlak şekil alması için kıvrılır ve kurumaya bırakılır. 
Tatlılarla birlikte servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 4-5 kilo süt

• 1 çay bardağı un

Boil the milk in a pot, mix flour with some milk in a small bowl and a pour it 
into the pot with milk. Mix the milk when it starts boiling and keep on 
dehydration by cooking for 15-20 minutes by preventing it stick to the pot 
and burn. Place one or two trays on embers of the fire ash that is taken from 
burner and spread on the ground according to the amount of milk. Share 
the milk into the trays. The next day spread granulated sugar on pastry 
board and take the solidified cream on the pastry board masterly. After its 
water licked, spread granulated sugar on, roll them to have a round shape 
and leave for drying. Serve with desserts. BON APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )

 4-5 kilos of milk  

 1 tea glass of flour 
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Telteli
Malzemeler (4 Kişilik)

1 kilo ağda (1 kilo toz şekerin 200 gr suda biraz limon suyu eklenerek 25 
dakika kaynatılmasıyla elde edilen akide şekeri kıvamında bir şeker 
kütlesidir.) 1,5 kg un. Un tavada pembeleşene kadar kavrulur. 24 saat oda 
sıcaklığında bekletilmiş ağda, vücut sıcaklığının ısısı ile önce bir ucu 
kıvrılarak 6-7 cm çapında şekerden bir sopa, bir kitle haline getirilir. Yine 
elde sıka sıka bu sopa 3-4 cm çapına, sonrada 2-3 cm çapına kadar inceltilir. 
Kitleyi 2-3 cm kalınlığına getirip vücudunuzun sıcaklığıyla eritip iyice şekil 
alır hale gelince, 2 ucunu 10-15 cm'si üst üste gelecek şekilde birleştirin. Bu 
birleşme yerinin iyice birbirine kaynaması sağlanmalıdır. Bunun en iyi yolu, 
1-2 kere katlayarak katlama çizgileri kaybolana kadar sıka sıka bir daire 
haline gelmesini sağlamaktır. Ancak bu sırada kitlenin iyice birbiri ile 
birleşmesi, kaynaşması çok önemlidir. Katlamada 1. yöntem: 2 ucu 
birleştirilmiş, elimizde 3-4 cm kalınlığında 50-70 cm çapında şekerden 
yapılmış bir çember var. Şimdiye kadar, havada oynadığımız kitlenin bir 
kısmını masanın üzerine  koyup,öteki elimizle bize yakın olmayan 
kısmından tutarak,kendimize çekip,elimizle tuttuğumuz bölümü masanın 
üzerendeki kısmın üzerine koyun. Katlamada 2. yöntem: Telteli 
yapımındaki ana işlem bu katlama veya Kayseri'deki deyimiyle “atma”dır. 
Bunun bir başka yöntemi ise şudur; çemberi elips şeklinde unsuz 
durumdaki masanın üstüne koyun. Dar kenarından elipsin yarısı kadar 
kaldırıp kendi etrafın 180 derece döndürün. Kısa kenarları üst üste getirin. 
Bu yöntemin sakıncası masanın üzerine konan şeker çemberinin 
soğumasıdır. Bununla elinizdeki geniş çemberi ikiye katlayarak küçültün. 
Bunu daha önce bir ip veya ince uzun bezle denenmesi tavsiye edilir. Bu 
noktada şeker iyice erimiş olduğu için denemelerinize uygun değildir. Biraz 
beklerseniz soğur ve emekleriniz boşa gider. Katlamada ana mesele 
çemberlerin birbirlerine eşit olmasıdır. Bu, birleşme ve kaynaşmayı 
kolaylaştırdığı gibi, unlu safhada eşit inceliği sağlar. AFİYET OLSUN*

Not: 2. metot başlangıç için tavsiye edilebilir ama unlu safhada 1. metot 
kullanılır.

HAZIRLANIŞI:

• 1 kilo ağda (1 kilo toz şekerin 200 

gr suda biraz limon suyu 

eklenerek 25 dakika 

kaynatılmasıyla elde edilen akide 

şekeri kıvamında bir şeker 

kütlesidir.)

• 1,5 kg un

Ingredients (4 Servings )

• 1 kilo of lemon and sugar syrup 

(it is a mass of sugar like sugar 

candy obtained by boiling 1 kilo of 

sugar in 200 gr of water with some 

lemon juice)

• 1,5 kg of flour 

Fry the flour in a pan till it turns pink. Make a candy stick in 6- cm diameter 
by rolling the lemon and sugar syrup that is waited in room temperature for 
24 hours by rolling it from one edge. Thin this stick to 3-4 m diameter by 
squeezing it in your hand. Combine the two ends of it by overlapping 10-15 
cm of it. It is important to combine the ends properly. Best way for this is 
rolling the ends 1-2 times and making a circle till the joint lines get lost. But 
it is very important to combine the mass properly. 1st method in folding: 
there is a circle of 3-4 cm thickness and 50-70 cm diameter made of sugar in 
our hand. Put some part of the mass on a table, hold the away side with other 
hand and pull it towards yourself and put the part you hold in your hand on 
the part on the table. 2nd method for folding: main process for making 
tetteli is this folding or “skipping” (atlama) in Kayseri word. Another 
method is; put the circle on the table without flour elliptically, raise half of 
the ellipse by the narrow side and rotate for 180 degrees. Overlap the short 
sides. Disadvantage of this method is sugar circle on the table may get cool. 
Reduce the circle by folding it half. It should be tried with a rope or long thin 
cloth previously. It is not appilcabe because sugar is melted. If you wait for 
sometime it gets cool and your efforts to go down the drain. Main point of 
folding is having equal circles. That enables combining and provides 
equality in flour phase. BON APPETITE*  
Note: 2nd method is offered for beginning but 1st method is used in flour 
phase.  

PREPARATION:
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Aside
Malzemeler (4 Kişilik)

Yağ tavada eritilir, un eklenerek kavrulur. Bu arada toz şeker atılarak iyice 
karıştırılır, topaklanmasına meydan vermeden azar azar su ilave edilerek 
en az 7-8 dakika pişirilerek un kokusu giderilir. Aside pişirilirken suyu öyle 
ayarlamalı ki; tepsi ya da tabağa alınıp soğuduğunda ne çok katı, ne de 
kaşıktan akacak şekilde yumuşak olmamalıdır. Üzerine dövülmüş ceviz ve 
şeker eklenerek servisi yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250 gr un

• 100 gr toz şeker

• 100 gr tereyağı

• Su

Melt the butter in a pan, add flour and brown. Add granulated sugar 
meanwhile and mix, cook for 7-8 minutes by adding water slowly without 
letting it get lumpy and remove the smell of the flour. Arranging water 
properly is so important when cooking aside that when it gets cool it 
shouldn't be too hard or too soft that flow from the spoon. Garnish with 
crushed walnut and sugar and serve. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )

• 250 gr of flour 

• 100 gr of granulated sugar 

• 100 gr of butter 

• Water 

Pekmez Helvası

Malzemeler (4 Kişilik)

Yarım kilo un, 100 gr. yağda iyice pembeleşinceye kadar kavrulur. Yeterince 
pekmez ilave edilerek karıştırılıp hamur gibi yoğrulur ve köfte gibi sıkılarak 
servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım kilo un

• 100 gr tereyağı

• Yeterince pekmez

Brown a half kilo of flour in oil till it turns pink. Add sufficient molasses on, 
mix and knead like dough. Squeeze balls of the mixture and serve. BON 
APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 ;Servings )

• A half kilo of flour 

• 100 gr of butter 

• Sufficient molasses 
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Un Kurabiyesi

Malzemeler (4 kişilik)

Şeker ve tereyağını bir kaba alıp bembeyaz bir karışım oluncaya kadar 
çırpın. 2 ölçü un ve kabartma tozunu ilave edin. Yoğurup hamur haline 
getirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. S şekli 
verin. İçine pişirme kağıdı konmuş tepsiye kurabiye hamurlarını dizin. 
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında beyaz kalacak şekilde pişirin (hamura 
dokunduğunuzda kolay kalkıyorsa pişmiş demektir). Servis yapın. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 ölçü susuz tereyağı (Eritilip 

suyu alınmış tereyağı)

• 1,5 ölçü pudra şeker

• 2 ölçü un

• Yarım paket kabartma tozu

Whisk sugar and butter in a bowl till having a white mixture. Add 2 batches 
of flour and baking powder on. Knead them and make dough. Take walnut 
size pieces from the dough and make them balls. And give them S pattern. 
Place the Turkish shortbread dough into the tray with baking paper. Bake 
in preheated oven at 150 degree enabling them stay white. (if you remove 
the dough easily when you touch it, that means it is already baked.)  Serve. 
BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )

• 1 batch of anhydrous butter 

(melted and dehydrated butter) 

• 1,5 batches of powdered sugar  

• 2 batches of flour 

• A half packet of baking powder 
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Kayısı Kavurma
Malzemeler (4 Kişilik)

Kuru kayısıları iyice yıkadıktan sonra üzerini geçecek kadar suyla birlikte 
bir tencereye alın. Suyunu çekene kadar haşlayın. Tereyağını veya 
zeytinyağını tavada kızdırıp kayısıların üzerine dökün. 2-3 dakika kavurup 
soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp üzerine ceviz serperek servis yapın. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250 gr kuru kayısı (şekerpare)

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz

• 250 gr tereyağı veya 1 su 

bardağı zeytinyağı

Wash dried apricot and put them into a pot and add water till the top of 
them. Boil them until they absorb the water. Fry butter or olive oil in a pan 
and spread on the apricots, fry them for 2-3 minutes and leave for getting 
cool. Arrange them into the service dishes, garnish with crushed walnut 
and serve. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 Servings )

• 250 gr of dried apricot 

(şekerpare) 

• 1 cup of crushed walnut 

• 250 gr of butter or 1 cup of olive 

oil 

Dolaz
Malzemeler (4 Kişilik)

Tereyağı, sıvıyağ, pekmez ve suyu derin bir tavaya alıp tavayı ocak üzerine 
alın. Kaynamaya başlayınca unu ekleyin. Karıştırarak kavurun. Kavurma 
işlemine unlu karışım kaşığa bulaşmayana kadar devam edin. Tavayı ocak 
üzerinden alıp harcı bir tabağa aktarın. Üzerine kaşığın arka yüzeyiyle 
bastırarak düzleyin. Fındık veya cevizle süsleyip arzuya göre soğuk veya ılık 
olarak servis yapın. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1,5 su bardağı sıvıyağ

• 125 gr tereyağı

• 1,5 su bardağı pekmez

• 1,5 su bardağı su

• 2,5 su bardağı un

Put butter, oil, molasses and water in a deep pan and take the pan to the burner. 
When they begin to boil add flour on. Fry them by mixing. Keep on frying till 
the flour mixture stops sticking to the spoon. Take the pan off the burner pour 
the filling into a dish. Smooth it by pressing the bottom of the spoon. Garnish 
with crushed nut or walnut and serve hot or warm.  BON APPETITE*     

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 1,5 cups of oil 

• 125 gr of butter 

• 1,5 cups of molasses 

• 1,5 cups of water 

• 2,5 cups of flour  

İncir Tatlısı
Malzemeler (4 Kişilik)

İncirlerin sapları koparılıp temizlendikten sonra kızgın yağda hafifçe 
kızartılır. Bir kaba alınıp alt tarafından parmakla delik açılır. İçlerine 
dövülmüş ceviz içi, tarçın ve şeker karışımından doldurulur.  Doldurulan 
incirler kapatılıp, yağlanmış bir tepsiye dizilir. Üzerine bir bardak su veya 
süt ilave edilerek hafif ateşte ağzı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar 
pişirilir. İncirler yumuşayınca soğutup servis yapılır. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gram kuru incir

• 3 çorba kaşığı toz şeker

• 3 çorba kaşığı ceviz içi

• 1 su bardağı su veya süt

• Tarçın

Remove the stems of figs and fry them in hot oil slightly. Take them into a 
bowl and make a hole in the bottom of them. Fill them with crushed walnut 
cinnamon and sugar mixture. Close them up and place them into a greased 
tray. Pour a cup of water or milk on, cover and cook till absorbing the water 
at low heat. When the figs soften let them get cool and serve. BON 
APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 500 gram of dried figs 

• 3 tablespoons of granulated 

sugar 

• 3 tablespoon of crushed walnut 

• 1 cup of water or milk 

• Cinnamon

Düğün Aşuresi
Malzemeler (4 Kişilik)

Süt, un ve şeker karıştırılarak ocakta kaynayıncaya kadar pişirilir. Pişerken 
içerisine kuş üzümü, incir kurusu ve fındık ilave edilir. Pişirdikten sonra 
ocaktan alınır. Soğuyuncaya kadar üzerinin kaymak tutmaması için sürekli 
karıştırılır. Soğuyunca incir ve fındıkla süslenerek servisi yapılır. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 1 litre süt

• 2 yemek kaşığı un

• 7 kaşık şeker

• 2 kaşık kuş üzümü

• 2 kaşık incir kurusu

• 3 kaşıkta dövülmüş fındık

Mix milk, flour and sugar and cook at the burner till boiling. Add currants, 
dried figs and crushed nuts on while cooking. Take them off the burner after 
being cooked. Mix them till getting cool in order not to form cream. After 
getting cool garnish with dried figs and crushed nuts and serve.  BON 
APPETITE*   

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 1 litre of milk  

• 2 tablespoons of flour 

• 7 tablespoons of sugar 

• 2 tablespoons of currants  

• 2 tablespoons of dried figs 

• 3 crushed nuts 
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Omma
Malzemeler (4 Kişilik)

Tereyağını tavada eritin. Pekmez ve suyu tereyağının üzerine ilave edin. 
Malzemeler özdeşleşene kadar kaynatın. Tandır ekmeği veya bayat 
ekmeği lokma şeklinde doğrayıp büyük bir tepsiye yayın. Kaynattığınız 
pekmezli karışımı ekmeklerin üzerine gezdirin. Dövülmüş cevizi 
üzerlerine serpip sıcak servis olarak yapın. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 büyük su bardağı pekmez

• 1 büyük su bardağı su

• 2 günlük tandır ekmeği ve 

bayat ekmek

• 200 gr dövülmüş ceviz

• 100 gr tereyağı

Melt the butter in a pan. Add molasses and water on. Boil them till the 
ingredients have a proper consistency. Dice the bread and spread them 
into at large tray. Spread the boiled molasses mixture on. Garnish with 
crushed nuts and serve hot. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 2 big cups of molasses 

• 1 big cups of water  

• 2 pieces of village bread or stale 

bread 

• 200 gr of crushed walnut 

• 100 gr of butter  

Maramisa
Malzemeler (4 Kişilik)

Su ocağa konup kaynatılır, içerisine 1 tutam tuz ve mısır unu katılarak 5 
dk. pişirilir. Diğer taraftan margarin eritilir içine pekmez konularak 5 
dk. kaynatılır, pişen hamur tepsiye alınır ortası açılır, ortasına pişen sos 
dökülür. Bir parça hamur alınıp ortadaki sosa batırılarak yenir. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250 gr mısır unu

• 500 gr su

• 1 tutam tuz

Sosu için:

• 1 su bardağı pekmez

• 125 gr margarin veya tereyağı

Boil the water, add a pinch of salt and corn flour on and cook for 5 
minutes. On the other side melt the margarine and add molasses on 
and boil for 5 minutes. Take cooked dough into a tray and pour the 
cooked sauce in the middle of the dough. Take a piece of dough and dip 
it to the sauce in the middle and eat.  BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 250 gr of corn flour  

• 500 gr of water 

• 1 pinch of salt 

For sauce:

• 1 cup of molasses 

• 125 gr of margarine or butter 
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Gül Şerbeti

Malzemeler (4 Kişilik)

Gül yaprakları geniş bir tencereye alınır. Üzerine şeker serpilip elle iyice 
ovulur. 30 dakika bekletilir. Büyük bir tencerede 7 bardak su kaynatılır. 
Limon tuzu eklenip eriyene kadar karıştırılır. Gül yaprakları kaynayan 
suya atılıp bir taşım kaynatılır ve ocaktan alınır. Tencerenin kapağı 
kapatılıp soğuyana kadar bekletilir. Soğuk gül şurubu temiz bir tülbentle 
süzülür. Gül suyu tekrar tencereye alınıp üzerine kalan 7 bardak su 
eklenir. Gül şurubu sürahilere paylaştırılıp üzerine birkaç gül yaprağı 
ilave edilir. Servis yapmadan önce bardak buz ile doldurulur ve üzerine 
şurup eklenip servis yapılır.  AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 500 gr taze gül yaprağı (150-

200 adet)

• 3 su bardağı toz şeker

• 14 su bardağı su

• 1 nohuttan biraz daha küçük 

limon tuzu

Melt the butter in a pan, add flour and brown. Add granulated sugar 
meanwhile and mix, cook for 7-8 minutes by adding water slowly without 
letting it get lumpy and remove the smell of the flour. Arranging water 
properly is so important when cooking aside that when it gets cool it 
shouldn't be too hard or too soft that flow from the spoon. Garnish with 
crushed walnut and sugar and serve. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 500 gr of fresh rose petals 

(150-200 pieces.)

• 3 cups of granulated sugar 

• 14 cups of water 

• salt of lemon a bit smaller 

than a chickpea 
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Hoşaf
Malzemeler (4 Kişilik)

Üzüm akşamdan yıkanır, kaynatılır. Ertesi gün üzüm ile şeker birlikte 
pişirilir. Üzüm piştiğinde ocağın altı kapatılır ve kayısılar eklenir. Kaselere 
paylaştırılarak makarna, erişte vb. yemeklerinin yanında servis edilir. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 250 gr üzüm(kuru)

• 50 gr kayısı (kuru)

• 3 kaşık şeker

Wash and boil the raisins the night before. Cook raisins and sugar together 
the next day. Turn off the burner when the raisins cooked and add dried 
apricots on. Arrange them into bowl and serve with meals such as noodle 
and pasta. BON APPETITE*  

PREPARATION:

Ingredients (4 )Servings 

• 250 gr of raisins 

• 50 gr of dried apricots

• 3 spoons of sugar 

Koruk Ekşisi
Alaca düştüğünde (koruklar hafif renklendiğinde) korukları toplayın. 
Katı meyve sıkacağında sıkın. Büyük bir tencereye alın ve 4-5 saat 
kaynatın. Soğuyunca ince tülbentten geçirip tortusunu atın. Süzdüğünüz 
kısmı tencereye alın ve kısık ateşte kaynatın. soğuyunca kavanozlara 
doldurup buzdolabında saklayın. Koruk ekşisi, un çorbası, börek aşı ve 
kuru bamya yemeklerinde kullanılır. Ayrıca salatalara da konur. Kış içeceği 
olarak da kullanılır. 1 su bardağından 3 yemek kaşığı az koruk ekşisinin 
üzerine isteğe göre 1-2 yemek kaşığı tatlı şurup ekleyip karıştırın. Üzerine 
su ilave edip servis yapın. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

Pick the unripe grapes when they become freckled (slightly coloured). 
Squeeze them in fruit press. Take them into a large pot and boil for 4-5 
hours. When they get cool drain them with muslin. Pour the juice into a 
pot and boil it at low heat. Fill it into jars and keep in the fridge. Unriped 
grape juice is used in flour soup, borek aşı and dreied gamboo. 
Furthermore it is added on salads. It is also used as a winter drink. Add 1-2 
tablespoons of sweet syrub on Unriped grape juice that is 3 table spoons 
less than a cup and mix. Add water on and serve.  BON APPETITE*  

PREPARATION:
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Gilaburu

Türkçe İsmi: Gilaburu
Yöresel İsimleri: Girabolu, girebolu, kirebolu, gileburu,
Latince İsmi: Viburnum Opulus
İngilizce İsimleri: Cramp Bark, High Bush Cranberry, Snowball Bush, 
Guelder Rose, Stagbush

İSİMLERİ

alpha-Amyrin:
Summenformel: C30H50O
Molmasse: 426,7 g/mol
beta-Amyrin:
Summenformel: C30H50O
Molmasse: 426,7 g/mol

BİLEŞİMİ

Dispacales (Rubiales) takımının Caprifoliaceae (Hanımeli) familyasından 
olan Gilaburu bitkisinin gövde, kabuk ve meyveleri farmakolojide geniş 
bir kullanım alanı bulmaktadır. Gilaburu üzerinde yapılan bir çalışmada 
bitkinin gövdesinde, kabuğunda ve neyvelerinde saptanan bazı bileşikler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Anon.,2003b; Bolat ve Özcan,1995). 
Tabloda belirtilen bileşiklerin yanı sıra, gilaburu ayrıca vitamin 
K,viburnin, isovalerianik asit, salisin, salik asit ve reçine de içermektedir. 
Gilaburunun diğer aktif bileşenleri ise hidrokinonlar, arbutin, 

GİLABURU NEDİR?

Turkish Name: Gilaburu
Local Names: Girabolu, girebolu, kirebolu, gileburu,
Latin Name:  Viburnum Opulus
English Names: Cramp Bark, High Bush Cranberry, Snowball Bush, 
Guelder Rose, Stagbush

NAMES

COMPONENTS

Alpha-Amyrin:
Summenformel: C30H50O
Molmasse: 426,7 g/mol
Beta-Amyrin:
Summenformel: C30H50O
Molmasse: 426,7 g/mol

WHAT IS CRAMP BARK?
Peel and fruit of the viburnum opulus that is from Caprifoliaceae family of 
Dispacales team, have a large area of usage in pharmacology. Some 
components that are determined in stem, peel and fruits in a study on 
viburnum opulus are given in the table below. (Anon.,2003b; Bolat and 
Özcan,1995). Beside the components stated in the table viburnum opulus 

Cramp Bark
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metilarbutin, skopoletin ve skopolin gibi kumarinler ile tanenlerdir. 
(Anon.2002b; Anon.2002c; baytop 1963,1984; Demircan 1998). 
GİLABURU suyunun böbrekte olu-şan kum ve taşları eritici özelliğinin 
de olduğu bildirilmektedir. Anadolu'da safra ve karaciğer hastalıklarının 
tedavisinde de bu bitkiden yararlanıl-maktadır. Gilaburuda bulunan 
galaktoz, arabinoz ve ramnoz gibi bazı şekerlerin bağışıklık sistemini 
uyaran bir etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar, fagozitik 
indeks ve peritonal makrofaj-larla lizozomal enzimlerin salgılan-
masında etkilidirler. Gilaburudaki asidik polisakkaritlerin uyarıcı 
etkilerinin olması için kalsiyum iyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
(Ovodova et. al, 2000) Gilaburu meyvesinin bileşimindeki bazı unsurlar 
kuşburnu ve alıç gibi bazı yabani meyvelerle karşılaştırılmıştır. Buna 
göre gilaburu, kuşburnu ve alıçta potasyum sırasıyla 2473.80 mg/kg, 
4203 mg/kg; sodyum ise 402.62 mg (kg,18 mg/kg ve 23 mg/kg kadardır 
(Bolat ve Özcan,1995). Gilaburu, kuşburnu ve alıçta sırasıyla indirgen 
şeker %5.83,%15 ve %4.9;Ham selüloz ise %19.86,%2.80 kadardır (Bolat 
ve Özcan,1995). Meyve sularında 
portakaldan 5-10 kat fazla oranda 
askorbikasit (C vitamini) bulunması 
dikkat çekicidir. Harward Medicine 
School'da yapılan ve The New England 
Journal of Medicine'de yayınlanan 
çalışmada günde 250 gram gilaburu 
suyu tüketiminin sağlık üzerinde 
o l u m l u  e t k i l e r i n i n  o l d u ğ u  
belirtilmektedir. Üriner enfeksiyonlar 
ile kanser tümörlerindeki azalmaların 
gilaburuda bulunan antioksidan 
maddelerle olan ilgisi üzerindeki 
çalışmalar ise halen devam etmektedir. 
Gilaburunun gövde ve  kabuklarından 
elde edilen sıvının dahili ve harici 
kullanım alanları vardır. Hafif astım, 
epilepsi nöbetleri, yüksek tansiyon, 
bazı kalp rahatsızlıkları, kramplar, 
mentrüel sancılar, kabakulak, doğum sonrası sancıları, uyku 
bozuklukları, romatizma ve bazı sinir rahatsızlıklarında dahili olarak, 
egzama gibi bazı cilt problemlerinde ise harici olarak kullanılmaktadır. 
Diğer bir kullanım alanı da kramplar ve mentrüel sancılardır. Kasın 
gevşemesini sağlayan bileşenin ”viopudial” olduğu düşünülmektedir. 
Gilaburuda bulunan valerik asit bitkiye valerian (teskin edici) bir koku 
vermektedir. Gilaburu meyvesinin çekirdek ve pulplarında önemli 
oranda sterol bulunmaktadır. Gilaburu çekirdeklerinin espartik asit, 
treonin, serin, glutamik asit, prolin, glisin, alanin, valin, lösin, izolösin, 
trozin, fenialanin, histidin, lisin ve arjinin olmak üzere toplam 15 farklı 
aminoasit içerdiği belirlenmiştir (Karimova et. al 2000).
Yararlanılan Kaynaklar * Araş. Gör. Lütfiye EKİCİ. Üniv. Ziraat Fakultesi 

consists of vitamin K, isovalerianic acid, salicin, salic acid, resin. Other 
active components in viburnum opulus are hydroquinone, arbutine, 
methyl arbutine, coumarins like scopoletin and scopoline and tannins. 
(Anon.2002b; Anon.2002c; baytop 1963,1984; Demircan 1998). It is stated 
that GİLABURU juice dissolves renal calculus. This plant is also benefited 
for the treatments of biliary tract diseases and liver diseases in Anatolia. It 
is determined that sugar like galactose, arabinose and rhamnose that 
GİLABURU contains, have effects initiate the immune system. 

They are affective in secreting phagocytic index and peritoneal 
macrophages lysosomal enzyme. Calcium ions are needed in order to have 
stimulatory effect of acidic polysaccharides in Gilaburu. (Ovodova et. al, 
2000) some factors in the components of gilaburu fruit was compared with 
some wild fruits such as rose hip and mayflower. According to this, 
potassium amounts in gilaburu, rose hip and mayflower are respectively 
2473.80 mg/kg, 4203 mg/kg; sodium amounts are respectively 402.62 mg 
(kg,18 mg/kg and 23 mg/kg. (Bolat and Özcan,1995). Reducing sugar 

amounts in gilaburu, rose hip and 
mayflower are respectively %5.83, %15 
and %4.9; crude cellulose amounts are 
%19.86,%2.80 (Bolat and Özcan,1995). 
It is remarkable that fruite juices have 
ascorbic acid (vitamin C) 5-10 times 
more than orange. 
 
In a study performed at Harward 
Medicine School and published on The 
New England Journal of Medicine it was 
stated that consuming 250 gr of 
Girabulu juice has positive impact on 
health. Studies on relation between 
antioxidant substances in gilaburu and 
reductions in cancer tumors and 
urinary infections are still being carried 
on. Liquid obtained from stem and 
peels of the gilaburu has internal and 

external usage areas. It is used internally for light asthma, epileptic 
attacks, high blood pressure, some heart diseases, cramps, menstrual 
pains, mumps, afterpains, sleep disorders, rheumatism, nervous 
disorders, and externally for dermatologic disorders like eczema. Another 
usage area is for cramps and menstrual pains. It is considered that the 
component that enables muscle relax is  ”viopu-dial”  Valeric acid in 
Gilaburu give a valerian smell to this plant. There is remarkable sterol in 
cores and pulps of Gilaburu fruit. It is determined that gilaburu cores 
consist of 15 various type of amino acids such as aspartic acid, threonine, 
serine, glutamic acid, praline, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine,  
tyrosine, phenylanine, hystidine,  lysine and  arginine.  (Karimova et. al 
2000).
References: * Research Associate Lütfiye EKİCİ. Uni. faculty of agriculture 
department of food & * Prof. Dr. Sedat VELİOĞLU—Ank. Üni. faculty of 
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Gilaburu Bitkisinde Bulunan Bazı Bileşikler (mg/kg)

BİLEŞEN KABUK GÖVDE MEYVE

Ursolik asit

Valerianik asit

Klorojenik asit

Sinamik asit

B-Sitosterol
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Arbutin
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Some components in Gilaboru Plant (mg/kg)

COMPONENT PEEL STEM FRUIT

Ursolic acid

Valeric acid

Chlorogenic acid

Cinnamic acid

B-Sitosterol

Tannin

Pectin

Protein

Arbutine

Viopudial

Iron

Magnesium

Silicone

Phosphor

Potassium

Calcium

Sodium

Copper

Zinc
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Gıda Bölümü & * Prof. Dr. Sedat VELİOĞLU Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi 
Gıda Bölümü ”Phenolic composition and astringency removal of 
European cranberrybush (Viburnum opulus L.) juice. International 
Journal of Food Science and Technology, 41, 1011-1015.” * Cine Tarım 
Dergisi, Sayı:46,Nisan,2003 71
Gilaburu Bitkisinde Bulunan Bazı Bileşikler (mg/kg)

agriculture department of food ”Phenolic composition and astringency 
removal of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) juice. 
International Journal of Food Science and Technology, 41, 1011-1015.” * Cine 
Agriculture Magazine, Number:46,April,2003 71
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Izgara Sucuk
Malzemeler

Sucukları ıslatarak soyun. Uzununa ortadan kesip mangalda kor olmuş 
kömür ateşi üzerine ızgaraya dizin. İki taraflı biraz kızarınca yani yağı 
erimeye başlayınca somun ekmek arasına biraz bastırılarak ekmek 
yağlanır. Iki taraflı kızardıktan sonra daha once yağlanmış  somun 
ekmeğin içerisine sıcak sıcak koyarak servis yapın. Sucuğa aynı işlem 
yapılarak düz toprak çanak içerisinde de fırında kızartılıp aynı şekilde 
servis edilebilir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Sucuk 

• Sandviç somun ekmek 

• Mangal ve mangal kömürü 

Soak the sucuks and peel them. Cut them lengthwise and place them on fired 
brazier. When both sides brown i.e. when their fat melt remove the oil by pressing 
it inside of the bread. When both sides cooked, serve in the pre-oiled sandwich 
bread hot. You may fry the sucuk in oven in earthenware and serve with same 
method by performing the same process for the sucuks. BON APPETITE*       

PREPARATION:

Ingredients 

• Sucuk 

• Sandwich bread 

• Brazier and charcoal 

Sucuk  Içi
Malzemeler

Baharatlarla 10 dakika elde karıştırılarak pişirmeye hazır hale getirilir.  
Tavada kısık ateşte kendi yağını bırakana kadar kavrularak sıcak servis 
edilir. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezidir. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Yarım kilo kıyma (orta yağlı 

dana kıyma )

• 10 diş sarımsak (orta boy bir 

baş sarımsak)

• 2 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1,5 çorba kaşığı kırmızı toz 

biber

• 1 çorba kaşığı kimyon

• 1 çorba kaşığı karışık baharat

Mix the minced meat with your hands for 10 minutes and it is ready. Brown 
at low heat till it leaves its own fat and serve warm. BON APPETITE*    

PREPARATION:

Ingredients 

• A half kilo of minced meat 

(medium fat ground baby beef)

• 10 cloves of garlic  

• 2 tea spoons of salt  

• 1 tea spoons of black pepper 

• 1,5 tablespoon of red pepper 

powder  

• 1 tablespoon of cumin 

• 1 tablespoon of mixed spices 

97
Özel Lezzetler • Special Flavors



Yönetim Merkezi:
Kayseri Ticaret Odası
Cumhuriyet Mahallesi 
Tennuri Cad. No:6
Kiçikapı / KAYSERİ

Tel:   (0352) 222 45 28
          (0352) 222 45 29
Faks: (0352) 232 84 12
         (0352) 232 10 69
www.kayserito.org.tr
kaytic@kayserito.org.tr

Bu kitap içerisinde bulunan tüm
bilgiler Kayseri Ticaret Odası’na ait
olup izin alınmadan veya kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz.
Bu kitap hazırlanmasında katkıları bulunan

KONAK RESTAURANT
MUBA HOME MOBİLYA

HİLAL MAĞAZALARI
ANKARA KASABI ve

Bakırcılık mesleğini yaşatan
BAKIRCILAR ÇARŞISI SANATKÂRLARINA

teşekkür ederiz.

SPONSOR FİRMALAR
DİL-MER
Tercüme Ofisi

Çeviri:

Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. 
Aytar Sok. No: 1/114
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 222 22 46
Fax: (0352) 222 22 46
www.dilmer.org

Hazırlayan:
Birsen KOCA

Sahibi:
Kayseri Ticaret Odası

Baskı:

M Grup
Tel: (0352) 321 24 11
Faks: (0352) 321 24 19
www.mgrup.com
mgrup@mgrup.com

SOBA

IN
D
EX

IN
D
EX

Çemen
Malzemeler

Çemen tozu, kırmızı biber, kimyon, tuz ve dövülmüş sarımsağı bir kapta 
karıştırın. Koyu muhallebi kıvamında olana kadar su ekleyin. İçerisine 
pastırma ve isteğe bağlı dövülmüş ceviz katın. Bazlama veya ekmeğe sürerek 
servis yapın. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 2 yemek kaşığı çemen tozu

• 4 yemek kaşığı kırmızı toz 

biber

• 1 yemek kaşığı kimyon

• 1 avuç dövülmüş sarımsak 

• 1 tatlı kaşığı tuz

Mix fenugreek powder, red pepper powder, cumin and crushed garlic in a 
bowl. Add water till it gets the consistency of hard custard. Add pastrami or 
crushed walnut if desired. Spread on bazlama or bread and serve. BON 
APPETITE*      

PREPARATION:

Ingredients 

• 2 table spoons of fenugreek 

powder 

• 4 table spoons of red pepper 

powder 

• 1 table spoons of cumin 

• 1 handfull crushed garlic 

• 1 table spoons of salt 

Domates Salçası
Malzemeler

Domateslerin kabuğunu soymadan ortadan 2 ye kesin. İri kevgirden 
(süzgeçten) geçirin. Tahta kaşıkla iyice karıştırıp kenarlı tepsilere yayın. 
Üzerlerini tülbentle kapatıp güneş gören bir yere yerleştirin. Yine aralıklarla 
tahta kaşıkla karıştırıp iyice koyulaşana kadar işlemden geçirin. Salçayı cam 
kavanozlara doldurup kullanana kadar serin bir yerde saklayın. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 10 kg domates 

• Kaya tuzu

Cut the tomatoes into half. Colander them. Mix them with a wooden spoon 
and spread on a edged tray. Cover with a muslin and keep in a space receives 
sunlight. Mix with wooden spoon till it stiffens. Put the tomato paste into jars 
and keep in a cool space.   BON APPETITE*         

PREPARATION:

Ingredients 

• 10 kg of tomatoes  

• Rock salt 
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Çömlek Peyniri

Malzemeler

Bir leğene kalıp şeklindeki peynirleri alıp üzerine çıkacak kadar su ilave 
edin. 1-2 gün bekletin. Ara ara ( sabah ve akşam ) suyunu değiştirin. 
Peynir kalıplarını bez torbanın içine alın. Tekrar leğenin içine alıp 
suyunun süzülmesi için ara ara elinizle bastırın. Üzerine ağırlıklar 
koyun. Torbayı ters çevirip üzerine tekrar ağırlıklar koyun. Torbanın 
içindeki peyniri elinizle karıştırıp peyniri ters çevirin. Leğen içindeki 
suyu döküp torbanın üzerine tekrar ağırlık koyun. Peynirler tamamen 
kuruyana kadar bu işlemi tekrarlayın (tahmini 2 gün). Peyniri torbadan 
çıkarıp büyük bir kabın içine alın. Tuz ve çörek otu serpip elle karıştırın. 
Karışımı küpe doldurun. İç yağını eritip peynirin üzerine dökün. Soğuk 
bir yerde baş aşağı ederek saklayın. Peynir karışımını küp yerine cam 
kavanozlara da doldurabilirsiniz. Kavanozların kapağını sıkıca kapatın. 
Kapakları aşağı gelecek şekilde buzdo-labında saklayın. AFİYET 
OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• Baharda taze mayalanmış 

peynir 

• Çörek otu

• Tuz (Kayseri'nin öğütülmüş 

kaya tuzu) 

• İç yağı

Put the cheese hoops in a basin and add water on till the water covers the 
cheese. Let them wait for 1-2 days. Change the water in the morning and 
afternoon. Take the cheese hoops into cloth bags. Put them in the basin 
again and press them with your hands from time to time in order to 
drain its water. Put weights on them. Turn the bag upside down and put 
the weights on again. Mix the cheese in the bag with your hands and 
turn the cheese upside down. Pour out the water inside the water and 
put weights on the cheese again. Repeat this process till the cheese gets 
dry completely (approximately 2 days). Take the cheese out of the bag 
and put it into a bowl. Spread salt and nigella sativa on mix with your 
hands. Put the mixture in a cruse. Melt the suet and pour it on the 
cheese. Upend it and keep in a cool place. You may put the cheese 
mixture into jars instead of cruse. And close the cover tightly. Upend 
them and keep in the fridge. BON APPETITE*               

PREPARATION:

Ingredients 

• In spring fresh fermented 

cheese 

• Nigella Sativa 

• Salt (granulated rock salt of 

Kayseri)

• Suet  
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Kelek Tursusu

Malzemeler

Keleklerin kabuğunu soyup iç kısımlarını oyun ( baş kısımlarını daha 
sonra kapak olarak kullanacaksınız ). Kırmızı ve yeşil domates ve 
biberleri küp şeklinde doğrayın. Kırmızı domatesleri, kıyılmış 
maydanozu ve kabukları soyulmuş sarımsakları keleklerin içine 
doldurun. Turşuyu kuracağınız kavanozun dibine nohut serpin. İçini 
doldurduğunuz keleklerin kapaklarını kapatıp aralarına rasata domates 
ve sivri biberleri koyarak kavanoza dizin. Şeker serpip tuzlu su, sirke ve 
limon tuzunu ilave edin. Turşu olgunlaşıncaya kadar gölgede bekletin. 
AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 10 kg kelek 

• 2 demet maydanoz

• 6 diş sarımsak 

• 3 kg rasata (yeşil) domates

• 2 kg domates ( iç malzeme 

olarak kullanılacak ) 

• 500 gr acı biber

• 500 gr tatlı biber

• 1 küçük boy sirke 

• 1 avuç nohut

• 1 yemek kaşığı limon tuzu

• Yarım çay bardağı toz şeker

• Kaya tuzu

• Su

Peel the unripe melons and carve them (head parts are going to be used 
as cover). Dice the red and green tomatoes and peppers. Fill the red 
tomatoes, chopped parsley and peeled garlic into the unripe melons. 
Put some chickpea in the bottom of jars that you pickle. Cover the 
unripe melons and place green tomatoes and gong green peppers. 
Spread the sugar; add salty water, vinegar and salt of lemon. Keep it in a 
shadowed space till it is matured.  BON APPETITE*        

PREPARATION:

Ingredients 

• 10 kg of unripe melons 

• 2 bunches of parsley 

• 6 cloves of garlic 

• 3 kg of green tomato 

• 2 kg of tomatoes (for filling) 

• 500 gr of hot pepper 

• 500 gr of sweet pepper 

• 1 small bottle of vinegar 

• 1 handfull chick pea 

• 1 table spoon of salt of lemon 

• a half tea glass of granulated 

•sugar 

• Rock salt 

• Water 
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Gül Reçeli

Malzemeler

Pembe reçellik güllerin yapraklarını dipteki yeşil kısımlardan çıkarın. 
Yaprakların tepe kısımlarını kesin. Süzgece alıp eleyin. Suyu tencere-ye 
alın. Yıkanmış gül yapraklarını ilave edip tencerenin kabağını kapatın. 
Gül yaprakları kısık ateşte pişmeye devam ederken hafif beyazlaşmaya 
başladığında şekeri ilave edin. Tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte 
pişirmeye devam edin. Şurup koyulaşmaya başla-dığında limon tuzu 
veya limon suyunu ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan 
alın. Reçel üzerinde biriken köpüğü delikli bir kepçeyle alın. Reçeli 
hemen porselen bir kaseye boşaltıp soğumaya bırakın. İyice soğuduk-
tan sonra kavanozlara doldurun. Kapaklarını sıkıca kapatın ( Limon 
suyu ve tuzunun miktarlarını ayar-layarak birlikte kullanabilirsiniz. 
Arzu ederseniz reçel koyulaştıktan sonra ağzına tülbent kapatıp 
güneşte iyice koyulaştırabilirsiniz. ) AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 225 gr sapları ayıklanmış gül

• 1,5 kg toz şeker

• 925 ml su

• 9 gr limon tuzu veya 3 yemek 

kaşığı limon suyu 

Remove the petals of pink roses from green parts in the bottom. Cut the 
top of petals. Drain them and put the water into a pot. Cover the pot 
after adding washed rose petals. Start to cook at low heat and add sugar 
when they turn white. Uncover the pot and keep on cooking. When it 
starts to stiffen add salt of lemon or lemon juice on. Simmer it for 3- 5 
minutes. Take the pot out of the burner. Pick the bubbles occurs on the 
jam while cooking. Pour the jam into chinas. And let it get cool. Fill it 
into jars after it gets cool properly. Cover the jars tightly. (you may use 
lemon juice and salt of lemon together by arranging their amount.) If 
desired it can be covered with muslin and kept under sunlight in order 
to stiffen after it stiffens. BON APPETITE*      

PREPARATION:

Ingredients 

• 225 gr of tailed rose 

• 1,5 kg granulated sugar 

• 925 ml of water 

• 9 gr of salt of lemon or 3 table 

spoon of lemon juice 
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Kayısı Reçeli
Malzemeler

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Orta ateş üzerine alıp şerbet kıvamına 
gelene kadar kaynatmaya devam edin. Kayısıları yıkayıp birkaç yerinden 
iğneyle delin ve süzgece alın. Hazırladığınız şerbete kayısıları ekleyin. 
Kayısılar hafif yumuşamaya yüz tutunca limon suyu ve limon tuzunu ilave 
edin. Bir taşım kaynatıp tence-reyi ocaktan alın. Kenarlarında biriken 
köpüğü delikli kepçeyle alın. Reçeli kenarlı bir tepsiye dökün. Üzerini 
tülbent ile kapatın. Güneş gören bir yere koyup koyulaşana kadar bekletin. 
Kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatın. AFİYET OLSUN*

HAZIRLANIŞI:

• 100 gr taze kayısı

• 1,5 kg toz şeker 

• 1400 ml su

• 6 gr limon tuzu veya 3 yemek 

kaşığı limon suyu 

( limon tuzu ve limon suyu 

miktarlarını yarı yarıya birlikte 

kullanabilirsiniz ) 

Boil sugar and water in a bowl at a medium heat till it gets the consistency of 
sorbe. Wash the apricots and needle them and put them in a colander. Add 
the apricots on the boiled sorbe. Add lemon juice and salt of lemon when the 
apricots start to soften. Simmer for 3-5 minutes and take the pot out of 
burner. Pick the bubbles occurred with a ladle. Pour the jam into an edged 
tray. Cover it with muslin. Keep in a space that takes sunlight. Fill it into jars 
and cover them tightly.   BON APPETITE*      

PREPARATION:

Ingredients 

• 100 gr of fresh apricot  

• 1,5 kg of granulated sugar 

• 1400 ml of water 

• 6 gr of salty of lemon or 3 

tablespoons of lemon juice    

(you may use salt of lemon and 

lemon juice together by 

arranging their amount fifty-

fifty)
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Kayseri Yemeklerinin Ana Malzemeleri

Öncelikle bunun adı pastırma değil bastırmadır. Bastırma başka 
yerlerde yapılamaz. Yapılsada Kayseri bastırmasının yerini tutamaz. 
Hatta bastırma Kayseri şehrinin “Atpazarı” semtinde yapılabilir. Çünkü 
burada bastırma yazında esen yel başka yerde yoktur. Adını 
bastırmadan alan ve kısa süren “bastırma yazı”nda esen rüzgâr, tozdan 
arınmış berrak bir rüzgârdır. Bu rüzgârda et tam kıvamında olur. 
Bastırmanın yapılmasında en önemli etkenlerden birisi de 4-5 metre 
derinlikteki kuyulardan çıkarılan acı sudur. Kayseri'nin kaya tuzu ile 
tuzlana ve acı suyu ile yıkanan bastırmaları şehrin diğer bölgelerinde 
dahi bu güzellikte yapılamaz. Sofralarda aranan ve sevilen, lezzetli bir 
gıda maddesidir. Bastırma yapımında büyükbaş hayvanlar yeğlenir. 
Kesimden sonra etler tuzlanır. Tuzdan çıkarılan etler bol suda yıkanır ve 
çengellere asılır. Birbirine değmeyecek şekilde 10-15 gün kurumaya 
bırakılır. Etler halimsi bir renk  aldığında indirilerek bir gün cenderede 
bekletilir. Ertesi gün çemene yatırılır. Çemenlenen pastırma 
kurutularak piyasaya sevk edilir. 

BASTIRMA (Pastırma) 

Evlerde en çok tüketilen ve halk arasında 'aşmakarna' olarak tabir edilen 
yiyecek türü kesme çorba, erişte, kuskus ve makarnadan oluşur. 
Leğenlerde yoğrulan hamur katı kıvama girdikten sonra bezi haline 
getirilip, 1-1,5 mm kalınlığında yufka haline getirilip üst üste istif edilir. 5 
tanesi tahta üzerine alınıp, arası unlanarak üst üste konur, çorba 
kesilecekse 4-5 mm genişliğinde, erişte kesilecekse 1,5-2cm 
genişliğinde, makarna yapılacaksa 4-5 mm genişliğinde şeritler haline 
getirilir sonra bunlardan parça parça alınarak, sol avuç altında olmak 
üzere tutulur ve sağ eldeki bıçakla çabuk çabuk kesilir. Temiz örtüler 
üzerinde güneşte kurutulur. Aşmakarna kesimi kışa hazırlık olarak yaz 
sonu veya sonbaharda yapılır. Bu da yine kadınlar arasında dayanışma ile 
yapılan bir iştir. Yağ, salça ve kimyon konulup pişirilirken, özellikle 
naneyle zenginleştirilen çorba çok lezzetlidir. Makarna mantıya benzer 
yöntemle pişirilir. Kaynayan suya atılarak haşlanan eriştenin ise, 
piştikten sonra suyu süzülür, üzerine tereyağı ve salca karışımı dökülür.

AŞMAKARNA

Main Ingredients of Kayseri Meals 

Fist it is called as bastırma not pastırma. Bastırma is not made in other 
regions. Even if it is made that doesn't substitute for Kayseri bastırma. 
Bastırma is made in “Atpazarı” quarter of Kayseri Province. Because the 
wind blows in Indian (bastırma) summer is unique. Wind that blows in 
bastırma summer that takes its name from bastırma, is dust removed 
and clear. Meat becomes proper thanks to this wind. One of the mot 
important factors in making pastrami is hard water removed from well 
in 4-5 meter of depth. Bastırma that is salted with rock salt of Kayseri 
and washed with hard water of Kayseri, can not be made as delicious as 
this even in other quarters of Kayseri. It is a favorite and in great demand 
flavor in tables. Cattle meats are preferred in making pastrami. Meats 
are salted after butchering. Meats taken from salt are washed and 
hanged on hooks. They are left for drying for 10-15 days without touching 
one another. When the meats acquire mildish colour they are rested in 
mangle. Next day they are laid into fenugreek. Pastrami with fenugreek 
is dried and transferred.         

BASTIRMA (Pastrami ) 

This is the most consumed meal at homes and it is also called as 
“asmakarna” and consists of kesme çorba (cut soup), noodle, kuskus 
and pasta. Knead hard dough and make lumps of it. Flatten the dough as 
yufka and place them on the top of another. Take 5 of them to the board 
and flour each of them, if soup is intended cut them in 4-5 cm width it is 
intended for noodle cut them in 1,5-2 cm width, if pasta is intended cut 
them as 4-5 with strips, then take pieces from them and cut them quickly 
under left palm with a knife in your right hand. Dry them on clear cloths 
under the sunshine. Aşmakarna cutting is done in autumn for 
winterization. This provides solidarity between women. It is cooked by 
adding oil, tomato paste, cumin and it may be garnished with dried 
mint. Pasta is cooked like manti. Noodle is added on boiling water. After 
it cooks, drain it and spread butter tomato paste mixture on.             

AŞMAKARNA

Kayseri'de en lezzetli, en mükemmel yaprak Erkilet yaprağıdır. Erkilet 
yaprağıyla hazırlanan sarmalar eşsiz lezzetiyle damaklarınızda 
unutamayacağınız bir tat bırakır. Kayseri de bağa göçüldüğünde 
yapraklar toplanarak demet demet çömleğe konulur, arasına kaya tuzu 
serpilir ve hafif sulanır. Yaprak kendi suyunuda bıraktığından kış 
aylarına kadar saklanır. 

YAPRAK
The most delicious and greatest vine leaves in Kayseri is Erkilet vine 
leaves. Meals prepared with Erkilet leaves leave an unforgettable taste in 
your mouth with their unique taste. In Kayseri when people moved to 
vineyard houses, they pick leaves and put them into jugs, put some salt 
between them and water them. Leave them in their own juice and save 
them till the end of winter.    

VINE LEAVES 
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Kayseri Yemeklerinin Ana Malzemeleri

Kayseri yöresinde en önemli yemekler undan yapıldığından ve ekmekte 
evde yoğrulan hamurdan pişirildiğinden en kıymetli ve başta gelen 
malzemedir. 1950'li yıllarda Düvenönü'nde Dış kale kalıntılarının 
kuzeyinde un pazarı vardı. Un ve kuru baklagiller toptan ve perakende 
olarak burada satılırdı. Cinsine ve yetiştiği yöreye göre değişik buğday ve 
un çeşidi vardır. En iyi cins un Sarıbursa unu olup, baklavalık, böreklik 
olarak kullanılır, diğer unlar ekmek için kullanılır. Eskiden isteyen 
buğdayı kendisi alır, değirmende öğüttükten sonra eler, elenen unu 
baklava ve böreklik olarak kullanır, Kalan kalın tarafı da ekmek için 
ayrılırdı. Un çuvalları soğuk rutubetsiz yerlerde saklanırdı. 

UN

Kayseri civarında çıkarılan kaya tuzu kullanılırdı. İnce ve kaba olmak 
üzere 2 çeşit öğütülürdü. Turşunun, salamura peynirin, pastırmanın iyi 
oluşması için mutlaka kaya tuzunun kullanılması gerekirdi. 

TUZ

Sonbahar aylarında kışlık yağlar hazırlanarak depo edilirdi. Toplam dört 
çeşit yağ olup her biri değişik yemek türlerinde kullanılırdı. Kuyruk 
yağı; kasaptan alınan veya evde kesilen koyunların kuyruğu kuşbaşı et 
gibi doğranır, iki kulplu tavada kavrulurdu. Kuyruk kavrulurken yağını 
bırakır, iyice bıraktığında tuzu atılarak, yağ alınır, bir kapta biriktirilirdi. 
Bu işlem kuyruk parçalarının sararıp, hafif esmerleşmeye başladığı ana 
kadar devam ederdi. Yağ süzüldükten sonra tavada kalan kısmına 
hakırdak denilir, ekmeğe katık edildiği gibi çeşitli yerlerde de 
kullanılırdı. Sadeyağı; Bu yağın ana maddesi inek, manda veya koyun 
sütüdür. Bu yağ bir bakır kapta ya da oğlak derisinde muhafaza edilirdi. 
Bu yağ sade olarak kahvaltılarda tüketildiği gibi; eritilip, tuz eklenip, 
süzülerek baklava ve börek yapımında da kullanılırdı. Don yağı; Sığır 
veya koyunların karnından çıkan yağların eritilip soğutulmasıyla elde 
edilen yağdır. Daha çok zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılırdı. Kemik 
yağı(ilik yağı);Kemiklerden etler sıyrılır, kemikler kırılarak parçalanır, 
kazana su ilave edilip kaynatılırdı. Kemiğin ve içindeki iliğin yağı 
eriyerek suyun yüzüne çıkar, kepçe ile alınarak biriktirilirdi. Oldukça 
lezzetli olan bu yağ yemeklerde kullanılırdı. Yağ Kayseri'de kış aylarına 
hazırlıkta önemli bir rol oynardı. 

YAĞ

Domates, biber Sahabiye Mahallesinin Kuzey Doğusu'nda bugün bina 
yapılıp kaybolmuş olan Pervane Yazısı'nda çok yetişir, en iyi en makbul 
çeşidi  teşkil ederlerdi. Burada yetişen biberler de kurutularak öğütülür 
ve pazarlanırdı. Bu biberin nesli tükenmemiştir. Bilhassa Mimar 
Sinan'ın Cırlavuk Köyünde ve Cırkalan'da yetiştirilmektedir. Kayseri 
biberi hafif acı, çok lezzetli olup, toz biber ateş gibi parlak kendine has 
kırmızı rengiyle diğer  biberlerden ayırt edilebilir.

SALÇA VE TOZ BİBER

Main Ingredients of Kayseri Meals 

Flour is the most valuable and foremost ingredient because most 
important meals of Kayseri Region are made of flour and also bread is 
baked of the dough that is kneaded at home. There used to be a flour 
bazaar in Düvenönü in the north of the Bailey's Ruins in 1950s. Flour and 
legumes used to be sold here by wholesale or retail.  There are types of 
wheat and flour according to their type and growing region. Best flour 
type is Sarıbursa flour and it is used for making baklava and borek, other 
types of flour are used for making bread. In old they used to buy wheat 
and make it mill and sift and they used sifted flour for baklava and borek 
and the rest of it was earmarked for bread.     

FLOUR

Rock salt extracted from Kayseri was used. It was milled in 2 types as 
rough and thin. It was necessary to used rock salt to have good pickle, 
brined cheese, pastrami.  

SALT

Oil used to have an important role in winterization.
Winter oil was prepared and stored in autumn. There were four types of 
oil and each one was used for making different meals. Tail Fat; tail of ship 
was diced, and browned in pan with two handles. Tail fat leaves its oil 
when browning, that oil was added salt, taken and picked in a bowl. This 
process used to continue till the tail fat pieces started to brown. The 
pieces remain in the pot after draining the oil being sieved called as 
hakirdak. It can be eaten with bread and also used in preparing different 
meals.     

Plain butter: Raw material of this butter is cow's milk, water buffalo 
milk, ewe milk. This butter was saved in copper or kid skin.   
Tallow: it is a kind of oil that is obtained by rendering and cooling fats 
removed from bellies of sheep or cattle. It was used by mixing with olive 
oil.  
Bone Oil (Marrow oil): Remove meats from the bones, the smash bones 
breaking, put water in a pot and boil them. Marrow oil in the bone 
melted and came up the surface of water, was taken by ladle and picked. 
This oil that was really delicious was used in cooking.       

OIL

Tomato and pepper, used to be grown in Pervane Yazısı (vegetable 
garden) that is in the north of Sahabiye Mahallesi and that is lost with 
the new buildings constructed, was the most reasonable type. Peppers 
grown there was dried, grained and sold in the bazaars. This type of 
pepper became extinct. It was grown especially in Cırlavuk village of 
Mimarsinan and Cırgalan. Kayseri pepper is slightly hot, very delicious 
and pepper powder varies from other pepper types by its specific red 
color bright like fire.       

TOMATO PASTE AND PEPPER POWDER
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Kayseri Yemeklerinin Ana Malzemeleri

İğde, ceviz, badem hemen hemen her bağda bulunmakla birlikte Gesi 
Bağlarında yetişenlerin farklı bir lezzeti bulunmaktadır. Ağaçlarından 
toplanan ceviz ve bademler kabuklarından ayrılarak kurutur ve saklanır. 
Ceviz başaklamak çok zevkli bir iştir. Hasat edildikten sonra ağaçta 
unutulan cevizleri bulmak ve dalından aşağı indirmek, hem iyi bir spor, 
hem de eğlence kaynağıdır. İğde ağaçları yol kenarlarında süs bitkisi gibi 
yetiştirilse de meyvesi toplanarak kış için saklanır. 

İĞDE, CEVİZ, BADEM

Bilhassa Ambar kavunu çok meşhurdu. Şehre 1 km uzaklıkta olan 
Ambar köyünde yetişen kavunlar at ve kağnılarla Kayseri'ye getirilir her 
gün kurulan Salı Pazarında(Katıroğlu Camii'nin Kuzeyindeki 
Kiçikapıya yakın yerde) satışa sunulurdu. Şimdi nesli tükenmiş olan 
Ambar Kavunu koyu yeşil, siyah veya sarı siyah karışımı alaca renkte 6-7 
kilo gelebilen, kesildiğinde misk gibi hoş bir koku yayan, içi pembemsi, 
sarı renkte enfes bir tadı olan çok güzel rayihalı bir kavun cinsi idi. O 
yörelerde pancar ekiminin başlaması ile yok olmuştur. 

KAVUN

Kışa dayanıklı üzüm çeşitleri, irek, buludu, ve parmak üzümüdür. Diğer 
üzümlerde tahta üzerine serilerek muhafaza edilirse de bilhassa bunlar 
kış için ayrılır ve iğde ağacından kesilmiş çalılara asılır. Veya salkım 
salkım ipe dizilerek çardağa veya zerzemisine asılır. Arada bir kontrol 
edilerek bozulmaya başlayan salkımlar alınır. Bu suretle mart ve nisan 
aylarına kadar taze üzüm saklanabilirdi.

TAZE ÜZÜM

Main Ingredients of Kayseri Meals 

However Oleaster, walnut, almond are grown almost every garden, the 
ones grown in Gesi Bağları have a different taste. Picked Oleasters, 
walnuts, almonds are removed from their shells and dried and kept. 
Nutting is an enjoyable job. After harvesting finding the walnuts 
forgotten in the trees and picking them is both a good sport and a source 
of amusement. Although elaeagnus are grown on roadside like 
ornamental plant their fruit are picked and kept for winter. 

OLEASTER, WALNUT, ALMOND

Especially Ambar watermelon was really famous. Watermelons grown 
in Ambar Village 10 km far from the city center used to bring to city 
center of Kayseri with horses and oxcarts and be sold in Salı Bazaar set 
up every day  (close to Kiçikapı in the north of Katıroğku Mosque). 
Ambar melon that become extinct now was a tasteful and aromatic 
melon inside of which is pinkish and peel of which is dark green black or 
yellow black multi colored and of 6-7 kg. it became extinct when beet 
cultivation started.  

MELON

Irek buludu and parmak grapes are winter resistant grape types. 
Although other grape types were kept by being spread on wooden 
surfaces, these ones were especially kept for winter and hanged on the 
bushes cut from elaeagnus, or stringed corymbosely and hanged in 
pergolas or basement. They were checked time to time and the ones that 
spoil are removed. Thus fresh grapes could be kept till March and April.      

FRESH GRAPE 

It is grown especially in Bunyan District. It is a grape like round grainy 
fruit that has thirty or forty grains that are in green lentil size. Its tree is 
short and it is a fastidious fruit that grows in penumbra and near runnels 
and walls and needs plenty of water. Its fruit is green at first. It starts to 
get red in autumn. It is picked up in October, washed and put into crock 
and clean water is added on and kept in a dark space. It is removed in 
summer and eaten. If desired it is squeezed and its juice is offered. 
viburnum opulus that a slightly sourish taste is considered as a plant that 
is good for kidney patients.

VIBURNUM OPULUS

Özellikle Bünyan ilçesinde yetişir. Otuz ile kırk tanesi top top bir arada 
olan yeşil mercimek büyüklüğünde, üzüm gibi yuvarlak taneli bir 
meyvedir. Ağacı ufak boyda olup, yarı gölgede, ark kenarlarında ve duvar 
diplerinde yetişebilen çok su isteyen nazlı bir meyvedir. Meyvesi önce 
yeşil renkte olup, sonbahara doğru kızarmaya başlar. Ekim ayında 
toplanarak, yıkanır, çömleğe konur, üzerine temiz su konularak, ışık 
almayacak, loş bir yerde muhafaza edilir ve kışın çıkarılarak taneleri 
yenir, istendi-ğinde sıkılarak suyu çıkarılır ve ikram edilir. Hafif ekşimsi 
ve kendine özgü bir lezzeti olan gilaburu, bilhassa böbrek hastalarına 
faydalı olan bir bitki olarak kabul edilmektedir. 

ELMA VE ARMUT KURUSU
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Kayseri Yemeklerinin Ana Malzemeleri

Kayserinin yerli patlıcanı hisarcıkta yetişirdi. Bu cins patlıcan şimdi 
Yamula'da yetişmektedir. Yerli patlıcan yetiştiğinde yeteri kadar alınıp 
ortasından ikiye kesilerek, kabuğunun bir kısmı ince  şeritler halinde 
çıkarılır. İçi biraz oyulur ve sapının uzantısı da ayıklanarak güneşte 
kurutulur. Bir kısmı ise musakkalık doğranarak kurutulur.

PATLICAN

Kayseri'de iyi cins fasulyeler Gömeç'te yetişir. Gömeç fasulyesiyle 
yapılan bastırmalı fasulyenin lezzetine diyecek yoktur. Kayseri'de kışlık 
ihtiyaç için taze fasulyeler temizlenip, 2 cm boyunda elle veya bıçakla 
kesilerek kurutulur.

FASULYE

Main Ingredients of Kayseri Meals 

Local eggplant of Kayseri was grown in Hisarcık. But this kind is grown 
in Yamula nowadays. When local eggplants grow cut them into two 
pieces, remove some of their peel as thin strips and carve them and tail 
them dry then under the sunshine.        

EGGPLANT 

Good quality beans are grown in Gömeç in Kayseri. Bean with bastirma 
cooked with Gömeç beans is really delicious. Beans are cleaned and cut 
into 2 cm length and dried for winter in Kayseri.  

BEANS 

Apricots and plums grown in almost every garden in Kayseri are stoned 
when they ripen and they are spread on the floor and dried. Dried 
apricots and plums are put into bags and kept in dry.  

DRIED APRICOT AND PLUM

Apples and pears are stoned and tailed and cut into four or more pieces 
with a knife, dried and kept for winter.  

DRIED AND APPLE AND PEAR

Picked Mulberries are spread on a clean cloth or wooden smooth surface 
and dried. 

DRIED MULBERRY

In Kayseri karalık and dimrit grapes that are of seeded concord grape 
types are dried. If there are much of them they are dried with their stem. 
Then their stems are removed by rubbing in palm and their stems are 
cleared completely by sifting.   

RAISIN

Kayseri'de hemen hemen her bağda yetişen kayısı ve erikler olgulaşınca 
çekirdeğinden çıkarılır. Dizilerek, kurutulur. Torbalara doldurulan 
kayısı ve erikler rutubetsiz yerde saklanır. 

KAYISI VE ERİK KURUSU 

Elma armutda bir bıçakla çekirdeğinden ayrılır, sapı kesilir ve 
büyüklüğüne göre 4 veya daha çok parçaya ayrılarak kurutulur ve kışlık 
olarak saklanır. 

ELMA VE ARMUT KURUSU

Toplanan dut temiz bir örtü veya tahta gibi düz bir yerde güneşte 
kurutularak saklanır. 

DUT KURUSU

Kayseri'de daha çok siyah çekirdekli üzüm cinsi olan karalık ve dimrit 
üzümlerinden kurutulur. Bunlar çoksa saplarıyla birlikte güneşte 
kurutulur, sonra avuçta ovalanarak çöpleri ayıklanır ve kalburda 
elenerek çöplerinden tamamen arındırılarak saklanır. 

ÜZÜM KURUSU
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Üzümler iyice olgulaştıktan sonra bağbozumu başlardı. Üzümler 
toplanır, ezilip suyu çıkarılarak, biriktirilir. Üzümler “şırane” de ezilerek 
posası ayrılır ve suyu büyük kaplarda biriktirilir. Üzüm ezilirken 
tatlanması için bir nevi beyaz toprak olan pekmez toprağı karıştırılır. 
Büyük bir ocağa kazan konulur, süzülen üzüm suyu kazana doldurulur, 
altı yakılarak kaynama derecesine yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Bir 
miktar alınarak tadına bakılır, tatlanmışsa yani şıra haline gelmişse 
ocaktan indirilir, hala ekşimsi bir tadı varsa biraz daha pekmez toprağı, 
bulunmazsa odun külü karıştırılarak devam edilir. Ocağa bu sefer şıra 
leğeni konularak şıra doldurulur ve tas içine yumurta çırpılır, leğendeki 
şıraya ilave edilerek altı yakılır ve kaynatılır. Şıranın üstünde biriken 
beyaz köpükler kepçe ile alınarak atılmaz üzere bir kapta toplanır. 
Saatlerce kaynadıktan sonra şıra koyulaşmaya başlayınca, biriken 
köpüklerde hafif sarımsı portakal rengi almaya başlar, böylelikle 
pekmezin kıvama geldiği anlaşılır, bir miktar tadına ve koyuluğuna 
bakılır, olmuş ise ocaktan alınıp soğumaya bırakılır.

DURU PEKMEZ

Bu pekmezin farkı üzüm suyunun pekmez toprağı ile tatlandırılmamış 
olmasıdır. Ekşi pekmez bulgur pilavının yanında şerbet yapıldığında 
çok hoş olur. 

EKŞİ PEKMEZ 

Duru pekmezin içersine yumurta sarısı ilave edilerek bir kap içersinde 
elle çarpılarak koyulaştırılır. Epeyce zahmetli bir iş olduğundan her evde 
yapılmaz. Rengi sarı pembe bir hal alır.

ÇALMA PEKMEZ

Grape harvest used to start when the grapes ripened properly. Grapes 
used to be picked and wringed. Grapes used to be wringed in “şırahane” 
and their pulps used to be removed. And their juice used to be saved in 
large cups. When the grapes were being wringed some white soil i.e. 
marl used to be added on it in order to be sweeten. A boiler used to be put 
on a big burner and the grape juices used to be put into the boiler, the 
burner used to be fired and the juices used to be heated to a close degree 
to boiling. It used to be tasted, if it was sweetened i.e. became slightly 
fermented grape juice, it used to be taken off the burner. But if wasn't 
fermented i.e. was still sour, more marl used to be added on if there was 
no marl, wood ash used to be added instead of marl and keep on boiling.   
Stum basin used to be put on the burner and stum used to be put in it and 
some scrambled eggs used to be added on the stum in the basin and 
boiled. Bubbles occurred over the stum during the boiling process used 
to be picked in a bowl in order be thrown. After being boiled for hours 
and started to stiffen, bubbles started to get a yellowish orange color. 
Thus it was understood that molasses got consistency. It was tasted and 
if it was okay it was taken off the burner. 

PURE MOLASSES

Difference of this type of molasses is; it is prepared without sweetening 
by adding marl on. Sour molasses would be nice when it is consumed as 
sorbe with bulgur pilaf.  

SOUR MOLASSES 

It is prepared by adding scrambled and stiffened egg yolks. Because it is a 
demanding job it is not performed every house. It has a yellow pink 
color. 

ÇALMA MOLASSES 
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MART

MAYIS

TEMMUZ
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KASIM

YÖRESEL KAYSERİ TAKVİMİ

ŞUBAT

NİSAN

HAZİRAN

AĞUSTOS

EKİM

ARALIK

3-4 Ocak Fırtına
9 Ocak Zemherinin

Girişi
15-16 Ocak Fırtına 19-24 Ocak Fırtına

27 Ocak Kışın En 
Soğuk Zamanı

29 Ocak Ayandon
Fırtınası

30 Ocak Zemherinin 
Sonu

1 Şubat Yanarın Yamacı
2 Şubat Hamsin 

Başlangıcı
3-4-5 Şubat Fırtına

6 Şubat Aşırı 
Soğukların Başlangıcı

9 Şubat Yanarın 
Son Yamacı

20 Şubat Birinci 
Cemre (Havaya)

24-26 Şubat Fırtına

3 Mart Soğukların 
Yumuşaması

5 Mart Ağaçlara 
Su Yürümesi

6 Mart Üçüncü Cemre 
(Toprağa)

9 Mart Bağ Budama ve 
Kalem Aşısı Zamanı

10 Mart Asmalara 
Su Yürümesi

11 Mart Kocakarı (Berdelacuz)
 Soğuklarının Başlaması

13 Mart Hasum Fırtınası

1 Nisan Mimar Sinan
 Kültür ve Sanat Haftası

2 Nisan Çiçeklerin Açma 
Zamanı

4 Nisan Aşure Günü 5 Nisan Bülbüllerin 
Ötmesi

5 Nisan Yörüklerin 
Yaylaya Çıkması

6 Nisan 
Kırlangıç Fırtınası

8 Nisan Nevruz Şenlikleri

4 Mayıs Çiçek Fırtınası
6 Mayıs Hıdrellez 

(Hızır İlyas)
9 Mayıs Doğu 

Rüzgarlarının  Esmesi
11 Mayıs Kırkikindi 

Yağmur Sonu
16 Mayıs Filiz 
Kıran Fırtınası

18 Mayıs Güllerin 
Açmaya Başlaması

20 Mayıs Erginkıran Fırtınası 
Yağmur ve Kar Yağabilir

1 Haziran Tekir 
Yaylası Şenlikleri

3 Haziran Filiz 
Koparan Fırtınası

5 Haziran Kuzey 
Rüzgarlarının Başlaması

7 Haziran Arpanın 
Orağa Gelmesi

11 Haziran Ülker 
Doğumu Fırtınası

16 Haziran Doğu Rüzgarlarının 
Esmeye Başlaması

17 Haziran Uzun 
Günlerin Başlangıcı

2 Temmuz 
Yaprak Fırtınası 

3 Temmuz Sam
 Yellerinin Esmesi 

9 Mayıs Doğu 
Rüzgarlarının  Esmesi

5-6 Temmuz Fırtına 11 Temmuz Çark 
Dönümü Fırtınası

18 Temmuz 
Sıcakların Artması

21 Temmuz Atlıyayla 
Turizm Şenlikleri

1 Ağustos Yanar Yılın 
En Sıcak Günleri 

1-5 Ağustos Fırtına 7 Ağustos Eyyam-ı 
Bahur Bitimi

8 Ağustos Yanarın 
Son Günü

15 Ağustos Meyvelerin 
Olgunlaşması

21 Ağustos Yaprakların 
Sararmaya Başlaması 

24 Ağustos Sam 
Rüzgarları Sonu

3 Eylül Meyvelerin
Olgunlaşması

6 Eylül Bıldırcın Fırtınası
7 Eylül Yaz 

Son Fırtınaları 
8 Eylül Koç 

Ayırma Zamanı
9 Eylül Ceviz Çırpma

10 Eylül İncesu 
Üzüm Festivali

13 Eylül Pastırma 
Yazı Başlangıcı 

4 Ekim Turnaların Göçü 5 Ekim Koç 
Katımı Fırtınası

6 Ekim İncili Çavuş 
Kültür Şenliği

10 Ekim Yaprak 
Dökümü Haftası 

13 Ekim Pastırma 
Yazı Sonu

14 Ekim Meryem 
Ana Fırtınası

16 Ekim Yağmurların 
Başlaması

5 Kasım Lodos 
Rüzgarlarının Başlaması

9 Kasım Kuş 
Göçümü Haftası

9 Kasım Çiğ düşmesi 18-20 Kasım Fırtına 22 Kasım Haşeratın 
Gizlenmesi

27 Kasım 
Öğretmenler Günü

16 Kasım Güney 
Rüzgarları

1 Aralık 2. Pastırma 
Sıcaklarının Başlaması

3 Aralık 
Şiddetli fırtınalar 

6 Aralık Kuzey 
Rüzgarları

9 Aralık Yaprak 
Dökümü Sonu

11 Aralık Karakış Fırtınası 23 Aralık Zemheri 
Başlangıcı.

28 Aralık Erbainin 
Başlaması

YÖRESEL KAYSERİ TAKVİMİ

31 Ocak Erbainin Sonu

27 Şubat İkinci Cemre 
28 Şubat Leylek 

Fırtınası
28 Şubat Leyleklerin 

Gelmesi

18 Mart Kocakarı 
Soğuklar Bitimi

22 Mart, Mart Dokuzu 
Hamsinin Sonu

22 Mart, Mart Dokuzu 
Fırtınası

22 Mart, Şıvgın Denilen 
Sulu Kar Yağabilir

24 Mart Koz Kavuran 
Fırtınası

26 Mart Çaylak Fırtınası 
30 Mart Ağaçların 

Yeşermesi
31 Mart Mart Dokuzunun Bitimi, 
Kırlangıç ve Ebabillerin Gelmesi 

16-17 Nisan Fırtına 18 Nisan April Beşi, 
Camuzkıran Fırtınası 

14 Nisan Lalelerin 
Yeşermesi

21 Nisan Sitte-i Sevir 
6 Gün Fırtınası

23 Nisan April 
Beşinin Beşi

30 Nisan Lale Fırtınası

21 Mayıs Akkışla 
Gömürgen Yoğurt Fırtınası

23 Mayıs Ülker Fırtınası 
22 Mart, Mart Dokuzu 

Fırtınası
24 Mayıs Suların 

Azalması
26 Mayıs 

Sıcakların Artması
28 Mayıs Koyun 
Kırkma Zamanı

30 Mayıs Kabak Matemi
31 Mayıs Meltem 

Rüzgarlarının Başlaması

25 Haziran Yaprak 
Aşısı Zamanı

22 Haziran Gündönümü 
Fırtınası

27 Haziran 
Kızılerik Fırtınası

28 Temmuz 
Üzümlerin Kararması

29 Temmuz 
Yaprak Aşısı Sonu

31 Ağustos Çıra 
Çıra Yanması

31 Ağustos 
Mihrican Fırtınası

28 Ağustos 
Leyleklerin Gitmesi

15 Eylül Bağ 
Bozumu Sonu

22 Eylül Koç 
Katımının Başlaması

22 Eylül Yemliha 
Patlıcan Festivali

24 Eylül Koç Katımının 
Sona Ermesi

24 Eylül Kestane 
Karası Fırtınası

25 Eylül Erkilet 
Üzüm Sergisi

28 Eylül Ağaçlarda 
Su Azalması

30 Eylül Turna Geçimi, 
Kırlangıçların Göç Etmesi

20 Ekim Ağaç 
Dikme Zamanı

26 Ekim Suların 
Soğumaya Başlaması

19 Ekim Bağ 
Bozumu Haftası

27 Ekim Balık Fırtınası
30 Ekim Ağaçların 

Budanmaya Başlanması

29 Kasım Ağaçların 
Suyunun Çekilmesi

29 Kasım S. Burhaneddin 
Hz. Anma Haftası

30 Aralık Gün 
Dönümü Fırtınası
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 Harman Mah. Erhan Cad. No: 85 Talas / KA
 info@konakrestaurantkayseri.com

437 0 88803
52

REZERVASYON

konakrestaurantkayseri.com
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