Bır Arada
Her zaman bir arada...
Sayı: 50
Glutensiz Yemek Tariﬂeri

Sevgili İnnovalılar,
Gluten; buğday, arpa, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan bir
protein grubu. Hamur işlerine esnek yapısını ve kıvamını
kazandırdığı için mutfağımızda yaygın bir şekilde kullanıyoruz.
Ne var ki çölyak hastalarının ya da gluten intoleransına sahip olan
kişilerin bu protein grubundan uzak durması gerekiyor. Ayrıca son
dönemde birçok insan, bu tip rahatsızlıklara sahip olmasalar da
sindirim sistemini daha az yorduğu için glutensiz yiyecekleri tercih
ediyor.
Her ne kadar bazılarımız glutensiz yemeklerin daha az lezzetli
olduğuna dair bir kanıya sahip olsa da gerçek böyle değil. İşte
lezzet açısından muadillerinden hiç eksik kalmayan 13 glutensiz
yemek tarifi.
Şimdiden hepimize afiyet olsun!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GLUTENSİZ
EKMEK
MALZEMELER
• 1 adet yumurta
• 1/2 su bardağı laktozsuz süt
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1,5 su bardağı ılık su
• 1 tatlı kaşığı kuru maya
• 4 su bardağı glutensiz un
• 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
• 1/2 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI
Glutensiz ekmek hamuru için ılık su ve kuru mayayı karıştırıp mayanın aktive olması için oda sıcaklığında
bekletiyoruz.
Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtayı alıp toz şeker, tuz, laktozsuz süt ve
zeytinyağıyla karıştırıyoruz. Elediğimiz glutensiz unu karışıma ekliyoruz. Yavaş yavaş köpürmeye başlayan maya
karışımını ekleyip elimizle ya da bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Mayanın aktive olması için
hamuru iyice yoğurmamız gerekiyor.
Hazırladığımız hamuru; zeytinyağıyla yağladığımız, ısıya dayanıklı, dikdörtgen bir kalıba alıyoruz. Üzerini hafif
nemli ve pamuklu bir bezle örtüyoruz. Oda sıcaklığında ya da güneş gören bir yerde 20 dakika kadar
bekletiyoruz. Bu arada fırını da yüksek ısıda ısıtmaya başlıyoruz.
20 dakika sonunda mayalanıp kabaran hamurun üzerine keskin bir bıçak yardımıyla bir çizik atıyoruz. Dilersek
üzerine yağlı tohumlar serpiştirebiliriz. Fırın içindeki nem dengesini sağlaması için ısıya dayanıklı bir kaba su
doldurup fırının taban kısmına yerleştiriyoruz.
Mayalanan glutensiz ekmeği, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. Üzeri kızarıp
kabuk bağlayan ekmeği fırından çıkarıyoruz. Hafif terlemesi için üzerine pamuklu bir bez kapatıp
dinlendiriyoruz.
Soğuduktan sonra kalıbından çıkartıp dilimlediğimiz ekmeği bir poşette saklamamızda fayda var.
Buzdolabında muhafaza edip, tüketeceğimiz zaman ısıtmak da bir başka seçenek.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SOMON FÜME ve
KREM PEYNİRLİ TOST
MALZEMELER
• 1 adet glutensiz hamburger ekmeği,
• 1.5 yemek kaşığı krem peynir,
• 110 gr somon füme,
• 1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş),
• 2 çay kaşığı kapari,
• ¼ salatalık (dilimlenmiş),
• 2 çay kaşığı taze dereotu,
• Birkaç ince dilim limon

HAZIRLANIŞI
Kırmızı soğanın kabuğunu soyuyoruz ve yıkayıp
ince ince dilimliyoruz. Daha sonra dereotu ve
salatalıkları da yıkıyoruz ve salatalıkları da
dilimliyoruz.
Ardından hamburger ekmeğini ısıtıp üzerine krem
peynir sürüyoruz. Somon füme dilimini, neredeyse
hamburger ekmeğinin üzerini kaplayacak şekilde
yerleştiriyoruz.
Artık soğan ve salatalık dilimlerini de ekleyebilir,
dilersek üzerine birkaç kapari serpiştirebiliriz.
Daha sonra üzerine taze dereotu ve birkaç dilim
limonu da ekliyoruz ve böylece lezzetli glutensiz
tostumuz servise hazır hale geliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GLUTENSİZ TERBİYELİ
PİRİNÇ ÇORBASI
MALZEMELER
• 4-5 su bardağı su, (isteğe bağlı yarısı tavuk suyu)
• ½ su bardağı kahverengi pirinç,
• 2 adet yumurta + 2 yumurta sarısı,
• 1 limon suyu,
• 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı,
• ½ çay kaşığı toz kırmızı biber,
• Tatlandırmak için karabiber ve tuz
• Yeşil soğan,
• Kıtır glutensiz ekmek

HAZIRLANIŞI
Pirinci bir tencereye alıyoruz ve üzerine
suyu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30-35
dakika pişiriyoruz.
Bu sırada yumurtaları ve limon suyunu bir
kapta birleştirip, iyice karışana kadar
hafifçe çırpıyoruz. Kesilmesini önlemek
için yumurta ve limon karışımını tencereye
döktükten sonra sürekli karıştırmaya
devam etmemiz gerekiyor. Biraz daha
piştikten sonra altını kapatıyoruz ve
kapağını kapatıp 10 dakika dinlendiriyoruz.
Bu sırada glutensiz ekmekleri doğrayıp
kıtır bir hale getiriyoruz. Yeşil soğanları
ince ince kıyıyoruz. Çorbayı servis
tabağına alınca, üzerine ekmekleri ve yeşil
soğanı serpiştiriyourz. Tuz ve karabiber de
ekleyip sıcak sıcak servis edebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

MANTARLI
KARABUĞDAY PİLAVI
MALZEMELER
• 200 gram karabuğday (yaklaşık 2 su bardağı)
• 250 gram kültür mantarı
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 3 diş sarımsak
• 2,5 su bardağı tavuk suyu (500 ml.)
• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1/4 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI
Yapışmaz bir tavayı yağ koymadan iyice ısıtıyoruz. Isınan tavaya karabuğdayı koyup 2-3 dakika aralarda
karıştırarak kavuruyoruz ve tavanın altını kapatıyoruz.
Mantarları ince dilimler halinde doğruyoruz. Bir pilav tenceresinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıyoruz.
Dilimlediğimiz mantarları tencereye koyup, bıraktıkları suyu çekene kadar arada karıştırarak soteliyoruz.
Sotelenen mantarları bir tabağa alıyoruz.
Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağını alıyoruz ve ince ince doğradığımız soğan ve sarımsağı orta
ateşte kavuruyoruz. Soğan kavrulduktan sonra tavada beklettiğimiz karabuğdayı ve tavuk suyunu tencereye
aktarıyoruz. Tuz ve karabiberi ilave edip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte, pilav suyunu çekene
kadar pişiriyoruz.
Suyunu çektikten sonra ocağı kapattığımız pilav tenceresine mantarları ekleyip karıştırıyoruz.
Damak tadımıza göre üzerine kekik, biberiye gibi taze baharatlar veya rendelenmiş limon kabuğu serperek
servis yapabiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GÜVEÇTE
TAVUKLU PİLAV
MALZEMELER
• 2 adet doğranmış tavuk göğsü,
• 1 orta boy doğranmış kuru soğan,
• 2 su bardağı kahverengi pirinç,
• 1 çay kaşığı tuz,
• 1 çay kaşığı karabiber,
• 1 çay kaşığı sarımsak tozu,
• 1/2 su bardağı doğranmış keçi peyniri,
• 5 su bardağı tavuk suyu

HAZIRLANIŞI
İlk önce soğanları ve tavukları doğruyoruz.
Tarifte kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü yerine
tavuk pirzola ya da tavuk but da kullanabiliriz.
Güvece tavuk ve soğanları diziyoruz. Üzerine
kahverengi pirinci alıyor ve baharatları da ilave
ediyoruz. Son olarak keçi peynirini de
ekliyoruz ve tavuk suyunu döküp güveci kısık
ateşte ocağa koyuyoruz. Güveci 8 saat kısık
ateşte ocakta tutarak tavukların yavaş yavaş
pişmesini sağlıyoruz.
Yemeğimizi servis tabağına alırken üzerine
doğranmış yeşil soğan ve maydanoz da
serpiştirebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GLUTENSİZ ERİŞTELİ,
SEBZELİ TAVUK ÇORBASI
MALZEMELER

HAMURU İÇİN

• 4 adet kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü,
• 1 büyük boy kuru soğan, doğranmış,
• 1 büyük kase bezelye,
• 2 su bardağı doğranmış havuç,
• 4-6 bardak tavuk suyu,
• 4-6 bardak su

• 2 su bardağı glutensiz un,
• 2 tatlı kaşığı kabartma tozu,
• ½ çay kaşığı tuz,
• 4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında),
• ¾ su bardağı badem sütü

HAZIRLANIŞI
Tavukları tencereye aldıktan sonra üzerine doğranmış kuru soğanı, bezelyeyi, havucu ve suyu (ya da protein
oranını arttırmak için tavuk suyunu) ekleyoruz. Tencereyi en kısık ateşte ocağa alıp 6-8 saat pişmeye
bırakıyoruz.
Bu sırada, hamuru hazırlayoruz. Bu tarif tamamen glutensiz olduğu için, un seçiminde glutensiz un tercih
etmemiz gerekiyor.
Tavuk 5-6 saat kadar piştikten sonra, hamurları dahil ediyoruz. Listedeki malzemeleri bir kapta karıştırıp hamur
haline getiriyor ve bu hamuru 30 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz.
Hamurları tavuklar pişmeden yaklaşık 1,5 saat önce hazırlamamız yeterli. Hamuru buzdolabından çıkardıktan
sonra bir oklava yardımıyla açıyoruz. Bir pizza kesici ya da bıçak yardımıyla küçük dikdörtgenler şeklinde
kesiyoruz.
Hamurları tencereye attıktan sonra tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve geri kalan sürede tavuklarla birlikte
pişiriyoruz.
Çorba hazır olduğunda servis tabağına alıp ve üzerine maydanoz koyarak servis edebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TAVUK, BROKOLİ VE
MANTARLI GLUTENSİZ MAKARNA
MALZEMELER
• 1 paket glutensiz makarna,
• 1 kutu kahverengi pirinç makarna (ortadan ikiye kırılmış ve haşlanmış),
• ½ su bardağı brokoli (doğranmış),
• 1 su bardağı bezelye,
• 1 su bardağı mantar,
• ½ kuru soğan (doğranmış),
• 2 su bardağı haşlanmış ve didiklenmiş tavuk,
• 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı,
• ¼ su bardağı glutensiz un,
• 1 çay kaşığı deniz tuzu,
• 2 su bardağı tavuk suyu,
• 1 su bardağı hindistan cevizi sütü,
• ½ su bardağı kaşar peyniri (dilimlenmiş),
• 1 su bardağı mozzarella peyniri

HAZIRLANIŞI
İlk olarak makarnayı, paketin üzerindeki talimatlara göre haşlıyoruz ve suyunu süzdükten
sonra bir kenara ayırıyoruz. Bu sırada fırını da 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtıyoruz.
Tereyağını bir tavaya alıp orta ateşte eritiyoruz. Yağ eriyince unu ve tuzu da ilave edip 2-3 dakika
kavuruyoruz. Ardından tavuk suyunu da karışıma yavaş yavaş ekliyoruz ve orta ateşte kaynamaya
bırakıyoruz. Tavuk suyu kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Daha sonra tencerenin
altını kısıp, karışım kalınlaşana kadar 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Tencerenin altını kapattıktan sonra içerisine
hindistan cevizi sütünü ve kaşar peynirini de ekliyoruz ve peynirler eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz.
Bu sırada dikdörtgen bir fırın tepsisini yağlayıp haşlanmış makarnaları tepsiye aktarıyoruz. Üzerine sebzeleri
ekliyoruz. Ardından, hazırladığımız karışımın yarısını da tepsinin üzerinde gezdiriyoruz ve üzerine didiklenmiş
tavukları ve mozzarella dilimlerini ekliyoruz.
Tepsiyi fırına verip 30 dakika pişiriyoruz. Dilimleyip servis yapmadan önce makarnanın 10 dakika soğumasını
beklememizde fayda var.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KİNOALI SEBZE KÖFTESİ
MALZEMELER

KIZARTMAK İÇİN

• 1 su bardağı kinoa
• 2 su bardağı sıcak sebze suyu
• 1 adet yumurta
• 2 adet haşlanmış küçük boy patates
• 1 adet küçük boy kabak
• 1 adet küçük boy havuç
• 2 dal taze soğan
• 1/4 demet maydanoz
• 1/4 demet dereotu
• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
• 1/2 çay kaşığı kişniş

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

SERVİSİ İÇİN
• 1 paket mevsim yeşilliği
• 1 adet küçük boy nar

HAZIRLANIŞI
Bol suyla yıkayıp suyunu süzdüğümüz kinoa tohumlarını,
sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlıyoruz.
Kabuklarını soyduğumuz havuç ve kabağı, rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Taze
soğanları ince ince doğrayıp dereotu ve maydanozları da incecik kıyıyoruz.
Sebze suyunda haşlanan kinoayı cam bir karıştırma kabına alıp soğuması için bekletiyoruz.
Rendelenmiş havuç, kabak ve haşlanmış patatesi, doğranmış yeşilliklerle karıştırıyoruz. Tuz,
taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırıyoruz. Son olarak yumurtayı da ekleyip tüm
malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırıyoruz.
Zeytinyağını teflon bir tavada kızdırıyoruz. Hazırladığımız kinoalı sebze köftesi harcından bir
yemek kaşığı kadar alıp tavaya bırakıyoruz. Üzerine hafif bir şekilde bastırarak, arkalı önlü
renk alana kadar kızartıyoruz. Kızaran köfteleri, kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp fazla
yağı bırakmaları için 2-3 dakika kadar bekletiyoruz.
Bol suda yıkayıp kuruttuğumuz mevsim yeşilliklerini servis tabağına alıyoruz. Köfteleri
yerleştiriyoruz. Ayıklanmış nar taneleriyle süsledikten sonra bekletmeden servis edebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KAŞARLI KÖFTE VE
AVOKADOLU YEŞİL BURGER
MALZEMELER
• 1 adet doğranmış köy biberi,
• ½ orta boy doğranmış kırmızı soğan,
• 1 diş sarımsak (soyulmuş),
• 250 gr dana kıyma,
• 250 gr kuzu kıyma,
• ½ su bardağı küp küp doğranmış taze kaşar,
• 1 çay kaşığı kaya tuzu,
• ½ çay kaşığı kimyon,
• ½ çay kaşığı karabiber,
• 1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber,
• 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik,
• 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

HAZIRLANIŞI
Köy biberini, soğanı ve sarımsağı
doğradıktan sonra rondodan geçiriyoruz ve büyük
bir kaba alıyoruz. İçerisine kıymayı, küp doğranmış kaşar
peynirleri ve baharatları da ilave ediyoruz. Tüm malzemeleri
iyice yoğurduktan sonra, kıymayı 6-8 köfte elde edecek şekilde parçalara
ayırıyoruz. Daha sonra şekil verip servis tabağına alıyor ve buzdolabında 20-25 dakika
dinlendiriyoruz.
Hindistan cevizi yağını döküm tavaya alıp orta ateşte ısıtıyoruz. Hamburgerlerin her iki yüzeyini de altın
rengini alana kadar pişiriyoruz.
Köfteleri glutensiz hamburger ekmekleriyle servis edebileceğimiz gibi üzerlerine bir dilim domates ve
avokado dilimleri koyarak salata yanında da tüketebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GLUTENSİZ AVOKADOLU
ET DÜRÜM
MALZEMELER
• 200 gr. dana kıyma,
• 1/2 kırmızı soğan (doğranmış)
• 1 küçük kırmızı biber (tohumları çıkarılmış ve doğranmış)
• 2 yemek kaşığı krem peynir,
• 1 çay kaşığı kekik,
• 1 yemek kaşığı avokado yağı
• Karabiber ve tuz,
• 4 adet yumurta,
• Domates,
• Avokado,
• Salatalık

HAZIRLANIŞI
İlk olarak bir tavaya avokado yağını alıyoruz. Ardından kıymayı, orta ateşte yaklaşık 5-7 dakika ara sıra
karıştırarak kavuruyoruz. Daha sonra doğranmış kırmızı biberi, krem peyniri ve baharatları da ilave ediyoruz.
Soğanı da ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz.
Farklı bir tavada, yumurtaları sevdiğimiz şekilde hazırlıyoruz.
Daha sonra glutensiz lavaşların üzerine hazırladığımız kıymalı harcı ve onun üzerine de yumurtayı alıyoruz.
Üzerine avokado dilimleri ve domates sosu gezdirerek servis edebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KABAKLI
MISIR UNU KEKİ
MALZEMELER
KABAK SOTE İÇİN

KEKİ İÇİN

• 1 adet orta boy kabak
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 4 adet yumurta
• 200 ml. maden suyu
• 1 su bardağı yoğurt
• 3/4 su bardağı zeytinyağı
• 100 gram beyaz peynir
• 500 gram mısır unu
• 1 paket kabartma tozu
• 1/2 adet taze sıkılmış limon suyu
• 1/4 demet dereotu

KALIBI YAĞLAMAK İÇİN
• 1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI
Fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Yıkadığımız kabağın baş ve sap kısmını bıçakla kesip, çok ince halkalar
halinde doğruyoruz. Bir tavada bir yemek kaşığı zeytinyağını kızdırıyoruz, dilimlenmiş kabakları tavaya
alıyoruz. Arada karıştırarak üç dakika kadar soteliyoruz. Bu esnada kabakların kahverengileşmemesine
dikkat ediyoruz. Ocağı kapatıp, kabakları bir kenarda soğumaya bırakıyoruz.
Beyaz peyniri çatalla eziyoruz. Dereotunu çok ince doğruyoruz. Bir karıştırma kabına önce yumurtaları
kırıyoruz, çatalla veya el çırpıcısıyla çırpıyoruz. Üzerine yoğurt, zeytinyağı ve maden suyunu ekleyip
karıştırıyoruz. Karışıma mısır unu ve kabartma tozunu ekleyip üzerine yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve
iyice karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz.
Sotelediğimiz kabakların yarısını hamurun içine katıp karıştırıyoruz. Kek hamurunu yağladığımız kalıba
döküp spatula ile düzgünce yayıyoruz. Eşit olması için hamurun üzerine bastırabiliriz.
Geri kalan kabakları kek hamurunun üzerine aralıklarla diziyoruz. Sıcak fırında üzeri kızarana kadar 35-40
dakika kadar pişiriyoruz. Keki fırından aldıktan sonra oda ısısına gelene kadar soğumaya bırakıyoruz ve
dilimleyerek servis yapıyoruz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ŞEFTALİLİ
RUSTİK PAY
MALZEMELER

• 100 gram tam buğday unu
• 130 gram karabuğday unu
• 1/5 çay kaşığı tuz
• 40 gram esmer şeker
• 1 tatlı kaşığı tarçın
• 120 gram soğuk tereyağı (5-10 dakika buzdolabında bekletilmiş)
• 3 yemek kaşığı soğuk su

ŞEFTALİ DOLGUSU İÇİN
• 3 adet büyük boy şeftali
• 3 tatlı kaşığı mısır nişastası
• 2 tatlı kaşığı bal
• 1 tatlı kaşığı pekmez
• 1 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI
Hamuru hazırlamak için un karışımı, tuz, ve tarçını elekten geçiriyoruz. Şekeri de ilave edip mutfak robotunda
karıştırmaya başlıyoruz. Buzluktan çıkardığımız tereyağı parçalarını hamur karışımına ekliyoruz. Tereyağı ve
kuru malzemeler karışınca robotu durdurup spatula yardımıyla kabın kenarlarında kalan unları sıyırıyoruz.
Azar azar soğuk su ilave etmeye başlıyoruz. 3 yemek kaşığı suyu ilave ettikten sonra diri bir hamurumuz
olmalı. (Suyun soğuk olduğundan emin olmak için buz da kullanabiliriz). Hamuru streç filme sarıp ya da bir
buzdolabı poşetine alıp en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz.
Şeftali dolgusu için, kabuklarıyla dilimlediğimiz şeftalileri bir kabın içerisinde nişasta, tarçın, bal ve pekmez ile
karıştırıp bir kenarda bekletiyoruz. Fırını 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtıyoruz.
Tezgaha yağlı kağıt serip dolaptan çıkardığımız hamuru üzerine alıyoruz ve merdaneyle açılabilmesi için bir
dakika kadar bekletiyoruz. Üzerine biraz tam buğday unu serpip yaklaşık 25-30 cm çapında bir daire
oluşturacak şekilde açıyoruz. Hamuru açtığımız yağlı kağıdı fırın tepsisine alıyoruz.
Katlayacağımız kenar kısımları boş kalacak şekilde, hamurun ortasına şeftalileri diziyoruz ve hamuru
kenarlardan şeftalilerin üzerine kapatıyoruz. Şeftali harcının kasenin dibinde kalan suyunu da gezdirdikten
sonra payı fırınlıyoruz.
25 dakika boyunca 175 derecede pişirdikten sonra 160 derecede 15 dakika daha pişiriyoruz. Fırından çıkan
tatlıyı ılıdıktan sonra dilimleyerek servis edebiliriz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KİNOALI ÇİKOLATALI
KURABİYE
MALZEMELER
• 1 su bardağık inoa gevreği
• 1/3 su bardağı öğütülmüş keten tohumu
• 1/3 su bardağı dövülmüş badem
• 1 adet muz
• 3 yemek kaşığı kakao
• 1 tatlı kaşığı tarçın
• 2 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI
Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra fırını 170 derecede ısıtıyoruz.
Muzu püre haline getirip bal, tarçın ve kakaoyla karıştırıyoruz. Kinoa gevreği, öğütülmüş keten tohumu ve
dövülmüş badem kattığımız kurabiye hamurunu hafif yapışkan bir hamur haline gelene kadar karıştırmaya
devam ediyoruz.
Arzu ettiğimiz büyüklükte hazırladığınız kurabiyeleri aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve 15-20
dakika, üzerleri ve taban kısımları hafif bir renk alana kadar pişiriyoruz.
Küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığımız bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu
tencere üzerinde benmari usulü eritiyoruz.
Fırından alıp ılımaya bıraktığımız kurabiyelerin taban ya da kenar kısımlarını eritilmiş bitter çikolataya batırıp
yağlı kağıt üzerine yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra servis edebiliriz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

