Foto

Arap usulü
brokoli
corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

 4 Kişilik
 30 dakika











Hazirlanisi:

1 Kg brokoli
250 g kereviz
1-2 sogan
2 yemek kasigi un
300ml süt
2 yemek kasigi tereyagi
500 ml su
Karabiber, tuz
kavrulmus ekmek
Nane yapraklari ile süsleyebilirsiniz
2 tencereye hazirlayiniz.
1. tencere:
 1 yemek kasigi tereyagini tencerede
eritin.
 Un ilave edip karistirin.
 Ardindan suyu ve sütü icine atip
karistirin.
2. tencere:
 Soganlari, brokolileri ve kerevizleri
temizledikten sonra, küp seklinde
dograyin.
 1 yemek kasigi tereyagi tencerede eritin.
 Ardindan sebzeleri icine atip kavurun ve
yumusatin. Sebzeler eriditken sonra
püre haline getirin.
 Birinci tencerede hazirladiginiz sosu
püreye ilave edin.
 Karabiber ve tuz ile baharatladiktan
sonra nane yapraklariyla ve kavrulmus
ekmek ile sunun

Ipuçları:

Foto

Arabischer
Linseneintopf
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:

 4 Kişilik
 30 dakika

Malzemeler:








500 g kirmizi mercimek
1-2 sogan
Sivi yag
1 cay kasigi kurkuma
½ cay kasigi karabiber
tuz
20 g eriste

Hazirlanisi:
 Mercimekleri tencerede kaynatin.
 Soganlari küp seklinde dograyip, yagda
kavurun
 Kaynamis mercimekleri ve eristeyi soganlara
ilave edip, baharatlayin.
 Kisik ateste pisirin.

Ipuçları:

Bulgar usulü
patates
güveci

Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

 4 Kişilik

Hazirlanisi:

 Patatesleri, havuclari ve soganlari küp seklinde
dograyin.
 Tatli biberleride yikadiktan sonra küp seklinde
dograyin.
 Tencerede yagi kizdirdiktan sonra soganlari,
havuclari ve tatli biberleri kavurun.
 Sebzeler yumusadiktan sonra, patatesleri ilave
edin.Asagi yukari 5 dakika kavurun.
 Ardindan üzerine su ilave edip, sebzeleri gecmesini
saglayin.
 Güveci 20 dakika, patatesler yumusayana kadar
orta isida kaynatin.
 Gerekirse su ilave edin
 Kiyillmis domatesleri ilave edip tekrar kaynatin.
 Yemek pistikten sonra baharatlayip, tuzunu
ayarlayin.

Ipuçları:












60 dakika
1 kg patates
1-2 havuc
2-3 renkli, tatli biber
2 sogan
1 konserve kiyilmis domates
Birazcik sater otu
1 cay kasigi seker
Kolza yagi (Rapsöl)
Karabiber, tuz

Foto

Holanda
usulü
Mantar
corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:

 4 Kişilik
 30 dakika

Malzemeler:








1 kg mantar
2 yemek kasigi un
2 yemek kasigi tereyagi
120 ml krema (Schlagsahne)
1 litre süt
Tuz, karabiber
Garnitür icin maydanoz









Mantarlari temizledikten sonra, kücük dograyin.
Tencerede tereyagini eritin.
Un ilave edip kavurun.
Sütü ve kremayi ve ilave edin.
Mantarlari ilave edin ve kaynatin.
Corbayi tuz ve karabiberle baharatlayin.
Ince kiyilmis maydanozlarla süsleyin.

Hazirlanisi:

Ipuçları:

Kremali
havuclu
patates
corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

4 Kişilik
40 dakika











5 tane büyük patates
3 büyük havuc
1 pirasa
1 alabas/ yerlahanasi (Kohlrabi)
1 litre sebze suyu
1 krem peynir (Creme fraiche)
Tuz, karabiber
Kurkuma
Maydanoz
1 yemek kasigi zeytinyagi

Hazirlanisi:
 Sebzeleri temizledikten sonra küp seklinde dograyin.
 Tencerede sebzeleri zeytinyaginda kavurun.
Ardindan sebze suyunu ilave edin.
 Tuz, karabiber ve kurkumayla baharatlayin.
 Orta isida kaynatin ve sebzeler pisdikten sonra
suyunu cekmesini bekleyiniz. Ardindan krem peyniri
(Creme fraiche) ilave edin.
 Yemek suluysa nisasta ilave edin ve kaynatin.
 Maydanozla süsleyin.
Ipuçları:

Agiz tadiniza göre et veya sosis ilave edebilirsiniz.

Foto

Romanya
usulü
Kuzukulagi
otu corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

 4 Kişilik
 30 dakika








1 bardak (salamura) kuzukulagi otu
Patates
Havuc
Sogan
Tuz, karabiber
Taze ispanak
Saure Sahne

Hazirlanisi:
 Patatesleri temizledikten sonra küp seklinde
dograyin.
 Soganlari ve havuclarida küp seklinde
dograyin.
 Yumurtalari 10 dakika kaynatin
 Patatesleri, havuclari ve soganlari tencereye
koyup suda haslayin.
 Kuzukulagi otu ilave edin, ardindan yumurtalari
 En sonda ispanaklari ilave edip, yemegi
baharatlayin.
 Yemege saure Sahne’yi karistirip servis edin.
Ipuçları:

Sebze
suyu
baharati
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

4 saat







4 havuc
1 kereviz
1 pirasa
1 tutam maydanoz
1 tutam selamotu (Liebstöckel)
1 sogan

Hazirlanisi:

Ipuçları:

Arap udulü

 Patatesleri, kerevizi ve soganlari temizledikten
sonra, küp seklinde dograyin.
 Pirasayi da küp küp dograyin.
 Maydanozu yikayin
 Bütün malzemeleri blenderde veya
Thermomix‘de kücültün.
 Ardindan firin tepsisine firin kagidi koyun ve
ezdiginiz sebzeleri ince sürün.
 100 derecede 4 saat kurumasini saglayin
 Soguduktan sonra blenderde toz haline getirin.
 Cam kavanozunda tutun
Hazirladiginiz sebze suyu baharatini corbalarda, sulu
yemeklerde hatta lazanyada bile kullanabilirisniz…

Foto

ispanak
corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:

 4 Kişilik
 30 dakika

Malzemeler:










1 kg taze ispanak
1 litre su
500 g karnibahar
100 g sogan
2 yemek kasigi zeytinyagi
100g pirinc
2 yemek kasigi domates salcasi
2 yemek kasigi limon suyu
Tuz, karabiber






Soganlari temizledikten sonra küp seklinde dograyin.
Karnibaharlari yikadiktan sonra kücük parcalara ayirin.
Ispanagi yikayin.
Zeytinyagini tencerede kizdirin. Küp soganlari salcayla
kavurun (karamelize olana kadar)
Üzerine su ilave edip ardindan karnibahari, pirinci ve
ispanagi ilave edin.
Yemegi kisik ateste kaynatin ve pirinclerin pismesini
bekleyin.
Limon suyunu ilave edin.
Tuz ve karabiberle baharatlayin

Hazirlanisi:






Ipuçları:

Türk usulü
kereviz
yemegi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:

 4 Kişilik
 60 dakika

Malzemeler:












1 sogan
1 havuc
1 sarimsak
1 patates
2 orta boy kereviz
2 kereviz sapi
3-4- Skereviz yapragi
1-2 limon
3-4 yemek kasigi zeytinyagi
1 cay kasigi seker
1 cay kasigi tuz

Hazirlanisi:
 Kerevizleri soyduktan sonra küp seklinde dograyin.
 Limon suyunu 1 litre suya karistirin ve kerevizleri 10-15
dakika icinde bekletin.
 Yani sirasinda soganlari, havuclari ve patatesleri küp
seklinde dograyin
 Sarimsagi soyun.
 1-2 yemek kasigi zeytinyagini kizdirdiktan sonra
sarimsaklari, soganlari, havuclari ve patatesleri ilave edip
birkac dakika kavurun.
 Küp halinde ki kerevizleri süzün ve diger sebzelere ilave
edin. Kereviz yapraklarini ve saplarinida ekleyin.
 Tencereye 1 litre suyu ilave edin ve sebzeleri gecmesini
saglayin. Seker ilave ettikten sonra kaynatin.
 Ardindan Kereviz saplarini ve yapraklarini yemekten
cikarin.
 Servis etmeden önce yemegin üzerine zeytinyagi gezdirin.

Ipuçları:

Kerevizleri pisirmeden önce limon suyunda bekletirseniz rengini
degistirmiyor ve aksi takdirde yemege güzel bir tat/aroma
birakiyor.

Vejetaryen
sebze corbasi
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:

 4 Kişilik

Malzemeler:














Hazirlanisi:

 Patatesleri, brüksel lahanasini, pirasayi,
soganlari ve havuclari temizledikten sonra
küp seklinde dograyin
 Tencereye zeytinyagi koyun, soganla
pirasayi ilave edin ve hafif pisirin
 Ardindan patatesleri, brüksel lahanalari ve
havuclari ve sebze suyunu ilave edip, 20
dakika kaynatin
 Tuz ve karabiberle baharatlayin.
 Dolmalik biberi ve kerevizi ince dilimlere
dograyin ve yemegin icine ilave edip
pisirin.
 Krem peyniri (Creme fraiche) ilave edin.
 Maydanozu ince kiyip yemegin üzerine
koyup servis edin

Ipuçları:

 60 dakika
5 patates (yumurta büyüklügüne)
250 g brüksel lahanasi
2 havuc
1 sogan
1 pirasa
2 yemek kasigi sivi yag
Tuz, karabiber
1 litre sebze suyu
1 dolmalik biber
¼ kereviz
1 krem peynir (Creme fraiche)
1 tutam maydanoz

Agiz tadiniza göre et veya sosis ilave
edebilirsiniz.

Vietnam
usulü
kızarmış
noodle
Kaç Kişilik
Porsiyon:
Hazırlama:
Malzemeler:

 4 Kişilik
 45 dakika
 2 tane büyük havuc
 1 tane kirmizi, sari, yesil biber
 5 yaprak Çin lâhanası (Chinakohl) -> sadece
genis yapraklarindan
 3 paket asya noodle (makarna/ eriste ->200 g)
 5 tane büyük mantar
 2 sap kereviz (yesil)
 1 sap pirasa (20 santim)
 1 kirmizi sogan
 1 sarimsak
 1 yemek kasigi zeytinyagi
 Tuz, karabiber ve kurkuma
 Pulbiber, kişniş ve zencefil tozu
 1 yemek kasigi Maggi

Hazirlanisi:

Ipuçları:

 Eristeleri 30 dakika ilik suda bekletin
 Havuclari soyduktan sonra ince uzun seklinde
dograyin (Fotograf)
 Biberleri ve çin lâhanasıni yikayip fotografta ki gibi
dograyin.
 Kerevizleri ve pirasayi ince dograyin
 Soganlari soyduktan sonra ince uzun dograyin
 Siviyagini tavada kizdirin ve sarimsaklari
kizartmaya baslayin.
 Ardindan havuclari 1 dakika kizardiktan sonra
biberleri ilave edin.
 Sebze suyu tozunu 200 ml suda cözdürün ve
sebzelerin üzerine dökün
 Ardindan geriye kalan malzemeleri ilave edin:
Eristeleri, mantarlari, soganlari, tuzu, karabiberi ve
baharatlari.
 Hepsini 4 dakika boyunca karistirin ve servis edin.
Agiz tadiniza göre tavuk gögsü ilave edebilirsiniz.

