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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili
İnnovalılar,

Haydi başlayalım… 

2021’i arkamızda bırakıp yeni yılın merdivenlerini tırmanmaya 
hazırlandığımız bugünlerde hepimiz gelecek güzel günlerin hayalini 
kuruyoruz. Yılın son gününde ailemiz ve sevdiklerimizle aynı sofrada 
buluşup kendi orkestramızın melodileriyle yeni yıla harika bir başlangıç 
yapacağız. Yeni yılın heyecanı şimdiden içimizi ısıtıyor. Soframızı 
birbirinden lezzetli yiyeceklerle donatma telaşı içinde seçim yapmakta 
zorlanıyoruz. Sevdiklerimizi mutlu etmek için gösterdiğimiz çaba biraz 
da kafamızı karıştırıyor. “Acaba ne pişirsem?” sorusunun tam karşılığını 
bulmakta zorlanıyor, soframıza en çok yakışacak lezzetler arasında 
kararsız kalıyoruz. O zaman gelin bu sayımızda yılbaşı için enfes lezzet 
reçetelerine uzanan bir gezintiye çıkalım.
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Yılbaşı Sofranız İçin
Enfes Lezzet Reçeteleri

Zencefilli Havuç
Çorbası
Malzemeler
1 kg havuç
10 gram zencefil
2 adet soğan
1 diş sarımsak
2 çorba kaşığı krema
1,5 litre tavuk suyu (su/sebze suyu)
Zeytinyağı
Tuz/karabiber

Yapılışı

Zencefilli havuç çorbası; çok sağlıklı, çok 
besleyici, doyurucu ve oldukça lezzetli bir 
çorba. Havuç ve zencefile soğan, sarımsak, 
krema ve baharatların da eşlik ettiği bu 
çorba, özel misafir sofralarınıza da çok 
yakışacak.

Soğanları, havuçları 1 parmak kalınlığında 
doğruyoruz. Zencefilleri ince ince 
doğruyoruz. Soğanları, bir diş sarımsağı ve 
havuçları zeytinyağında kavuruyoruz. En 
son zencefili de ekleyip biraz daha 
kavuruyoruz (Çok fazla zencefil 
eklememeye dikkat edin). 1,5 litre sıcak 
tavuk suyunu da ekliyoruz. Havuçlar 
yumuşayana kadar pişiriyoruz. Çorbayı 
blenderdan geçiriyoruz. Krema, tuz, 
karabiber ekleyerek servis ediyoruz.

Afiyet olsun!
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Fırında Parmesanlı
Patates
Malzemeler
300 – 350 gr haşlanmış taze mini 
patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
2 sap taze biberiye
2 sap taze kekik
5-6 yemek kaşığı taze rendelenmiş 
parmesan peyniri
Tuz

Yapılışı

Yılbaşı sofranızda kimsenin hayır 
diyemeyeceği bir ara sıcak tarifi. Haydi 
yapılışına geçelim…

Kabuklu patatesleri bir fırça ile akan su 
altında yıkayın ve tencereye alın. Üstünü 2 
parmak geçecek kadar su ilave edin ve 1 
miktar tuz ekleyerek patatesler 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan 
patatesleri büyüklüğüne göre 2-4 parçaya 
bölün ve fırın kabına alın. 

Üstüne zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, 
saplarından ayrılmış taze otları ve minik bir 
tutam tuz ekleyerek karıştırın. Son olarak 
rendelediğiniz parmesan peynirini üstüne 
serpin. Fırını 180 dereceye açın ve 
patatesleri 10 dakika fırınlayın. Son olarak 
fırının ızgarasını açın ve üstündeki 
parmesanlar kızarıncaya kadar fırınlayın. 
Sıcak ya da ılık servis yapın.

Afiyet olsun!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Aussie Pie
Malzemeler
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 diş sarımsak
1 adet havuç
Kestane mantarı
500 gram dana bonfile
1 su bardağı su (et suyu da olabilir)
2 adet domates
1/4 su bardağı domates salçası
Karabiber
Zeytinyağı
Tuz

Tart hamuru için
215 gram un
125 gram soğuk tereyağı
Pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
Tuz

Üzeri için
Ketçap

Aussie pie, 'etli turta' ismiyle bilinir. Çıtır çıtır tart 
hamurunun içi dana etiyle doldurulur. Küçük porsiyonlar 
halinde sunulan aussie pie, fırında pişirildikten sonra 
ketçapla birlikte servis edilir. 

Yapılışı

İlk olarak soğanları ince ince doğrayın. 
Etleri ise küp şeklinde doğrayın. Et ve 
soğanları tencerede kavurun. Ardından 
dilimlenmiş mantar ve havucu ekleyerek 
karıştırın. Daha sonra domates salçasını 
ekleyerek karıştırmaya devam edin. 
Salçanın kokusu çıktıktan sonra 
domatesleri ilave edin. Et suyunu da ilave 
ettikten sonra düdüklü tencerede pişirin.

Tart hamuru için; Tüm malzemeleri bir 
kabın içerisine ekleyin ve yoğurun. Hamur 
kıvam aldığında streç ile örterek 
buzdolabında dinlendirin. Hamur 
dinlendikten sonra kör pişirme yöntemiyle 
yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından 
hamurları küçük porsiyonlara ayırın. 
Harcın üzerine tart hamuru sererek 
baklava deseni verin. Hamurun üzerine 
yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 
fırında üzeri kahverengi olana kadar 
pişirin.

Aussie pie tarifini, ketçap ile birlikte servis 
edebilirsiniz.

Afiyet olsun!
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Yılbaşı Tavuğu
Malzemeler
2 kilo ağırlığında bütün tavuk
2 çorba kaşığı biber salçası
2 çorba kaşığı Balsamik sirke
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 tatlı kaşığı kimyon tohumu
1 adet mandalina kabuğu rendesi
1 adet limon kabuğu rendesi
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı bal

(Tavuğun içine koymak için)
1 adet limon
1 adet mandalina
2 dal biberiye
1 dal zahter kekik ya da bir taze 
kekik

(Garnitür)
Yarım kilo brokoli
1 adet havuç
1 baş sarımsak

Yapılışı

İşe tavuğunuzu bir gün öncesinden marine 
ederek başlayın. Böylelikle hazırladığınız 
karışımı içine çeken tavuğunuz çok daha 
lezzetli olacaktır. Bunun için bütün tavuğu 
yıkayıp, kurulayıp bir tepsiye yerleştirin. 
Ufak bir bıçakla tavuğun üst derisine zarar 
vermeden eliniz derinin altındayken ete 
derin çizikler atın. Tavuğunuz bu çiziklere 
hazırlayacağınız marine sosu yedirince 
inanılmaz lezzetli olacak.
Tavuk bu şekilde beklerken siz de tavuğun 
çeşnisi için havana sırasıyla sarımsak, tuz, 
kimyon, kişniş ve zahter kekiği koyup, 
dövün. Baharatlar iyice dövülünce birer 
mandalina ve limon kabuğu rendesini 
ekleyin. Ardından 2 çorba kaşığı biber 
salçası, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba 
kaşığı Balsamik sirke ve 1 çorba kaşığı 
tereyağını ilave edin. İyice karıştırıp 
tavuğun derisinin altına ve üstüne yedirin. 
Son olarak tavuğun içine bir limonu ve bir 
mandalinayı dört parçaya bölüp yerleştirin. 
Bir dal zahter ve iki dal biberiyeyi de 
aromatik bir tat katması için koyun ve 
buzdolabında 1 gün istirahat ettirin. Ertesi 
gün küçük bir tencereye kaynayan su 
koyup, bıçakla çizikler attığınız iki su 
bardağı kestaneyi 15 dakika haşlayın. 

Süzüp, kabuklarından ayıklayın. Bu sırada 
fırını 185 dereceye getirerek alt üst pişirme 
olarak ayarlayın. Buzdolabından çıkarıp 
oda ısısına ulaştırdığınız tavuğu fırının 
ızgara telinin üzerine yerleştirin. 
Yerleştirirken önce tavuğun altını üst 
tarafa bakacak şekilde koyun ki pişme 
sırasında ters yüz ettikten sonra pişirme 
tamamlanınca güzel görünen üst tarafını 
rahatça servis için tabağınıza alabilin. 
Tavuğun yanında servis etmek için fırın 
tepsisine 15 adet taze küçük patatesi ikiye 
bölüp yerleştirin. Bir havucu soyacakla ince 
dilimler halinde dilimleyip, ekleyin. Yarım 
kilo brokoliyi de aralara yerleştirip üzerine 
bir baş sarımsağı kabuklu olarak, iki çorba 
kaşığı zeytinyağı, bir çorba kaşığı çekilmiş 
karabiberi ve bir süs kırmızı biberi de 
ekleyip, hazırladığınız garnitür tepsisini de 
tavuğun alt rafına yerleştirin.
Böylece tavuğun sosu ile garnitürleriniz 
iyice lezzetlenecek. Fırında bütün tavuk 
için pişme süresi kilogram başına 45 
dakika. Pişme süresinin yarısı 
tamamlanınca tavuğu çevirin ve üzerine bir 
çorba kaşığı bal dökün. İki kiloluk tavuğun 
185 derece fırında pişme süresi yaklaşık 1 
saat 30 dakika sürüyor. Garnitürleriniz de 
aynı sürede hazır olacaktır. Tavuğunuz nar 
gibi kızardığında yemeye hazır hale 
gelmiştir.

Afiyet olsun!
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Balkabaklı Pilav
Malzemeler
Orta büyüklükte 1 bütün balkabağı
1,5 su bardağı pirinç 
250 gr tereyağı
150 gr üzüm kurusu
150 gr kayısı kurusu
1 çay kaşığı kadar safran
1 çay kaşığı tarçın
1. 5 yemek kaşığı toz şeker
Tuz

1 bardak kaynar suda safranı demlenmeye 
bırakın. Bir tencereye su koyup kaynayınca 
içine bolca tuz ekleyin. Ardından 4-5 kez 
iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri kaynar 
suya ilave edip pişirmeye bırakın. 150 gram 
tereyağını bir tavaya alıp ikiye bölüp iyice 
yıkadığımız kuru üzüm ve kayısıları 
kavurun. Yumuşadıktan sonra altını kapatıp 
üzerine şeker ve tarçın ekleyip dinlenmeye 
bırakın. 

Orta seviyede pişen pirinci süzün ve bir 
tencereye alın. Üzerine kavurduğunuz kuru 
meyveleri ekleyin. Kalan 100 gram 
tereyağını da ilave ederek karıştırın. 

Balkabağını iyice yıkayın. Kapak kısmını 
düzgünce kesin ve içini çıkarın. Bu 
aşamada içine 1 yemek kaşığı şeker serpin 
ve pirinçli karışımı ekleyin. Demini alan 
safranı üzerine dökün ve harmanlayın. 
Balkabağının kapağını kapatıp 200 derece 
fırında yaklaşık 2 saat pişirin. Görüntüsü ve 
lezzeti şahane sıra dışı lezzetiniz hazır! Bol 
kalorili bir lezzet olması nedeniyle ertesi 
gün mutlaka egzersiz ya da açık havada 
koşu yapmanızı tavsiye ederiz. Bizden 
söylemesi…

Yapılışı

Afiyet olsun!
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Narlı Brokolili
Salata
Malzemeler
Yarım brokoli
1 adet nar
1 avuç ceviz
1 çay bardağı haşlanmış konserve mısır
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon
1 tatlı kaşığı tuz

Öyle böyle salatalardan değil bu salata! 
Sofranızda şölen havası estirecek yeşilin
ve kırmızının iştah açan en güzel tonları... 
Mitolojilerden yüklendiği zengin 
anlamlarıyla her zerresi derde deva, sadra 
şifa nar taneleri damaklarımıza ferahlığı 
yaşatıyor. Gelin Narlı Brokoli Salatasının 
nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim.

Brokoliyi sirkeli suda bir taşım 
kaynatıyoruz. Brokolilerin yeşil rengini 
kaybetmemesi için fazla kaynatmadan 
buzlu suyun içinde 1 dakika bekletiyoruz. 
Brokoliyi ufak ufak doğradıktan sonra diğer 
malzemeler ile harmanlayın. En son 
zeytinyağı gezdirip üzerine nar tanelerini 
ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Yapılışı

Afiyet olsun!
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Yılbaşı Keki 
Malzemeler
3 adet yumurta
1, 5 su bardağından biraz az toz şeker, esmer şeker karışımı
1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı tereyağı
1 su bardağı meyve şekerlemesi
1 çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı kuş üzümü
1 çay bardağı vişne kurusu
1 adet portakal suyu
1 çay bardağı damla çikolata
5 adet kuru kayısı (minik doğranmış)
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karanfil tozu
1 paket kabartma tozu
Çay kaşığı ucuyla karbonat
2 su bardağı elenmiş un

Cam bir kâsede portakal suyunu sıkıp 
meyve şekerlemeleri, üzümleri, vişne 
kurusunu ekleyerek 15 dakika bekletin.
Ayrı bir kapta yumurtalarla şekeri 5
dakika mikserle çırpın. 

Yağı ekleyerek 2 dakika daha çırpın. Tüm 
toz malzemeleri eleyerek ilave edin ve 
mikseri düşük devire getirerek karışımı 
homojen hale getirin. Portakal suyunda 
beklettiğiniz malzemeleri iyice süzüp, 
diğer meyveleri ilave ederek karıştırın. 
Boza kıvamlı bir karışım elde ettiyseniz 
başardınız demektir. Karışımı kek kalıbıyla 
buluşturmadan önce fırınınızı 180 
derecede ısıtmaya başlayın. 

Seçtiğiniz kalıbın tabanını ve etrafını 
yağlayarak dört bir yanına un serpiştirin. 
Bu yöntem yapışmamasını garantiye 
alacaktır. Karışımı kaba dökün. Fırının alt 
süt ayarını seçerek  50-55 dakika pişirin. 

Fırından çıkarmadan önce bir kürdan 
batırarak pişip pişmediğini kontrol 
edebilirsiniz. Yılbaşı sofrasının finalinde 
içilen çayların eşlikçisi içi meyve dolu 
kekiniz hazır. Yerken tüm meyvelerin 
tadını damağınızda hissedeceğinizden 
emin olabilirsiniz!

Yapılışı

Afiyet olsun!
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Medovik Pasta
Malzemeler
3 adet yumurta 
4 yemek kaşığı bal
70 gram tereyağı
1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
3. 5-4 su bardağı un
1 çay kaşığı dolusu karbonat
1 paket vanilya

Hamuru için tereyağını, bal ve şeker ile 
benmari usulü çırparak eritin. Çırpılmış 
yumurtaları ilave edip 4 dakika boyunca 
yumurta kokusu çıkana kadar benmaride 
çırpmaya devam edin. Ocaktan aldığınız 
karışıma 2 su bardağı un, karbonat ve 
vanilya ekleyip çırpın. 1, 5 su bardağı un 
ekleyip yoğurun. Gerekirse biraz daha un 
ilave edip çok hafif ele yapışan bir hamur 
elde edin. Üzerini streçleyip 20 dakika 
dolapta dinlendirin.

Hamur dinlenirken 3 kutu kremayı 
katılaşana kadar mikserle yüksek devirde 
çırpın. Kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa 
işlem tamamdır. Kremanın üzerine 1 kutu 
yoğunlaştırılmış şekerli süt ilave edin ve 
tekrar katılaşana kadar çırpın. Kremanın 
üzerini streçle kapatıp buzdolabında 
dinlenmeye alın.

Hamuru dolaptan alın ve tezgâhta rulo 
şeklinde yuvarlayıp 8 eşit parçaya bölün. 
Yağlı kağıt üzerinde merdane yardımıyla 
yaprak gibi incecik açın ve bir tabak, 
tencere kapağı ya da kalıp yardımıyla kesip 
çatalla üzerine bolca delikler açın. Kalıbın 
dışında kalan hamurları bir kenarda 
biriktirin. Her hamur için aynı işlemi 
uygulayın ve 180 derece önceden ısınmış 
fanlı fırının en alttan bir üst katında altın 
rengi olana kadar (7-8 dakika) pişirin. Sıra 
geldi kalıptan kalan parçalara… Onları da 
fırına atarak aynı şekilde pişirin. 
Soğuyunca rondoda çekin. 

Pişirdiğiniz parçaların her birinin arasına 3 
tepeleme yemek kaşığı krema sürüp üst 
üste dizin. En üstü bol krema ile kaplayıp 
rondoda çektiğiniz hamur kırıntılarını 
serpiştirin. Bir gece boyunca buzdolabında 
dinlendirin. Ertesi gün sevdiklerinizle 
birlikte yılbaşı sofrasında keyifle yiyin. 
Hazırlaması oldukça meşakkatli olsa da 
yemesi bir o kadar da keyifli değil mi?

Yapılışı

Kreması için
3 kutu krema (Toplam 600 gram)
1 kutu yoğunlaştırılmış şekerli süt (400 gram)
Yoğunlaştırılmış şekerli süte alternatif olarak 6 yemek 
kaşığı pudra şekeri kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!
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Yılbaşına Özel
Cupcake 

Malzemeler
2 adet yumurta
1, 5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
25 gr kakao
1 çay kaşığı tarçın
Yaklaşık 2. 5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. 
Ardından süt ve sıvı yağı ilave edip kakao, 
tarçın, un, kabartma tozu ve vanilyayı 
eleyerek karışımı homojen hale getirin. 
Karışımı yağlayıp un serpiştirdiğiniz muffin 
kaplarına bir parmak eksik kalacak şekilde 
paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece 
fırında pişirip soğumaya bırakın. 

Kreması için sade krem şantiye yarım çay 
kaşığı yeşil gıda boyası ve sütü ilave edip 
çırpın. Karışımı krema torbasına koyup 
soğuyan cupcake’lerin üzerine ağaç şekli 
vererek sıkın. Frenk üzümleri ile süsleyin. 
Üzerine süzgeç yardımıyla pudra şekeri 
serpiştirin. Minik çam ağaçlarının içine 
saklı bu enfes lezzetle yeni yıla ilişkin tüm 
ümitlerinizin hızla yeşermesi dileğiyle…

Yapılışı

Üzeri için
1 paket krem şanti
1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk süt
Yeşil gıda boyası yarım çay kaşığı
Boncuk pirinç patlağı
Frenk üzümü ya da kırmızı herhangi bir meyve
2 yemek kaşığı pudra şekeri

Afiyet olsun!



Zencefilli Yılbaşı
Kurabiyesi

Malzemeler
90 gr esmer şeker
100 gr bal 
50 gr pekmez
2 çay kaşığı toz tarçın
2 çay kaşığı toz zencefil 
½ çay kaşığı toz karanfil 
115 gr yumuşak tereyağı 
2 çay kaşığı karbonat 
1 adet yumurta 
500 gr un

Yeni yıl yaklaşırken zencefilli yılbaşı 
kurabiyesi yapmayı unutmayın. Pişerken 
yaydığı mis gibi kokusu ve uzun süreli raf 
ömrü ile bu tarife bayılacaksınız. Yapması, 
süslemesi kadar yemesi de keyifli olan 
zencefilli yılbaşı kurabiyesi için 
malzemeleriniz hazırsa tarifin detayları 
aşağıda.

Bal, pekmez ve şeker ocağa alınarak ısıtılır. 
Şekerler eriyince içerisine baharatlar 
eklenerek karıştırılır. Hafif ılıdıktan sonra 
tereyağını ekleyerek karıştırın. Karışım 
soğumaya bırakın. Yumurtayı çırpın ve 
karışıma ekleyin. Ardından kuru 
malzemeleri ekleyerek karıştırın, yoğurun. 
Hamuru dinlendirmeye bırakın. Dinlenen 
hamuru yağlı kağıt arasında açın ve 
istediğiniz şekillerde kesin. Fırın tepsisine 
dizin ve önceden ısıtılmış fırında 170 
derecede kontrollü bir şekilde 10-25 dakika 
pişirin. Kurabiyeleriniz hazır olduktan 
sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. 

Yapılışı

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Afiyet olsun!

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

