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EVİMİZDE YAPABİLECEĞİMİZ
ENFES SOKAK LEZZETLERİ 



Pandemi nedeniyle hepimiz iş dışındaki vaktimizin çoğunu, genellikle sıcacık 
evimizde, ailemizle birlikte geçirmeyi tercih ediyoruz. Haliyle günün 
koşuşturmasına eşlik eden enfes sokak lezzetlerinden de mahrum 
kalabiliyoruz. Peki hiçbirimizin “hayır” diyemeyeceği bu lezzetleri, çok basit 
yöntemlerle evinizde denemeye ne dersiniz? Dumanı üstünde çıtır çıtır sokak 
simidinden, mahallenin delikanlısı kokorece, Ege’nin başının tacı kumrudan, 
ayranın sevgilisi tavuklu pilav ve döner ekmeğe, turşunun en yakın arkadaşı 
tantuniye kadar çok sayıda sokak lezzetini çok basit yöntemlerle 
mutfağınızda yapabilirsiniz. Üstelik kendi ellerinizle hazırladığınız lezzetleri, 
lezzet garantisiyle sevdiklerinizle de paylaşabilir, özleminizi gönül rahatlığı ile 
giderebilirsiniz. İşte evinizde yapabileceğiniz lezzet garantili enfes sokak 
lezzetleri…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili
İnnovalılar,



• 1 su bardağı ılık süt
• 1 su bardağı ılık su
• 1 paket instant maya
• Yarım su bardağı sıvı yağ
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 adet yumurta
• Aldığı kadar un

• Yarım çay bardağı pekmez
• Yarım çay bardağı su
• 1 kase kavrulmuş susam

Maya, şeker, ılık süt ve suyu yoğurma kabında 
karıştırın. 10 dakika mayalanmasını bekleyin. 
Ardından yumurta ve sıvı yağı ekleyin. Tuzu ve 
unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan 
yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir 
bezle örtüp 1 saat mayalandırın.

Hamuru ufak bezelere ayırıp ince uzun çubuklar 
halinde şekillendirin. İki çubuğu birbirine saç 
örgüsü gibi sarıp uçlarını birleştirerek halka 
yapın. Bu sırada fırınınızı 180 derecede ısıtmaya 
başlayın. Pekmez ve suyu karıştırın. Halkaları 
bu karışıma batırıp susama bulayın. Yağlı kâğıt 
serilmiş tepsiye yerleştirin. 180 derecede 20- 25 
dakika pişirin. Sıcacık servis edin. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sokak Simidi
Malzemeler

Üzeri İçin

Yapılışı



Köftesi için;
• 500 gram kıyma
• 1 yumurta
• 1 soğan
• 1 tutam maydanoz
• Galeta unu
• Tuz
• Karabiber
• Hamburger ekmeği

Sosu için;
• 5 domates
• 3 diş sarımsak
• 3 çorba kaşığı ketçap
• 1 çorba kaşığı salça
• 1 çorba kaşığı sirke
• Sıvı yağ
• Kimyon
• Acı kırmızı biber
• Tuz
• Karabiber

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Hamburger köftesi için karıştırma kabına 500 gr 
kıyma, 1 yumurta, 1 rendelenmiş soğan, 1 
tutam ince kesilmiş maydanoz, tuz, karabiber 
ve 2 avuç galeta unu ilave edip yoğurun. 1-2 
saat buzdolabında bekletin. Hamburger köftesi 
büyüklüğünde şekillendirin Hafifçe yağladığınız 
tavada pişirin.

Sosu için 5 adet domatesi küp küp doğrayın. 
Üzerine 3 diş sarımsak, 3 çorba kaşığı ketçap, 1 
çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı 
sirke, tuz ve karabiber ve baharatları ilave edip, 
parçalayıcıdan geçirin. Geniş bir tavada kısık 
ateşte kaynatın. Sos, iyice kendini çektiğinde 
altını kapatıp soğumaya bırakın.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesin. 
Soğuyan sosa batırın. Köfteleri yerleştirin. 
Tekrar sosa batırın. Genişçe bir tavanın içine 
fırın kağıdını serin. Üzerine ıslak hamburgerleri 
dizin. Kapağını kapatın ve kısık ateşte birkaç 
dakika bekletin. Ekmekler iyice suyunu çekince 
Islak Hamburgeriniz hazır!

Islak
Hamburger
Malzemeler

Yapılışı



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

• 1 kg ince dilimlenmiş kokoreç
• 3-4 adet taze ekmek
• 2-3 adet kırmızı ve yeşil biber
• Kimyon
• Kekik
• Kırmızı biber
• Tuz
• Karabiber
• Turşu

İnce dilimlenmiş kokoreçi genişçe bir tava ya da 
sacda çevirerek önce yüksek ısıda, sonra kısık 
ateşte iyice pişirin. Pişme sırasında ince 
doğradığınız kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. 
Son olarak tüm baharatları da ekleyerek pişirme 
işlemini tamamlayın. 

Ekmekleri ortadan ikiye bölün. Yeterince kıtır 
değillerse aralarından keserek tost makinesinde 
kızartın. Önce tavadaki kokoreç karışımına 
bandırın. Ardından kokoreçleri ekmeklere 
bölüştürün. Turşu ile servis edin.

Kokoreç
Malzemeler

Yapılışı



• 1 adet kemikli tavuk göğsü
• 2 su bardağı pirinç
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 3 su bardağı sıcak tavuk suyu
• Tuz 
• Karabiber
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 1 kesme şeker

İlk olarak pirinci yıkayıp bol suda beklemeye alın. 
Yıkadığınız kemikli tavuk göğsünü, derin bir 
tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su 
ilave edin ve yumuşayana kadar orta ateşte 15- 
20 dakika haşlayın. Soğuyunca tavuk göğsünün 
deri ve kemik kısımlarını ayırın. Uzun ince 
parçalar halinde didikleyin. Tavuk suyunu kısık 
ateşte kaynatmaya devam edin.

Pirinci süzün. Sıvı yağ ve tereyağını geniş tabanlı 
bir pilav tenceresinde kızdırın. Pirinci ilave edip 
orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Tuz, şeker ve 
limon suyu ve tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin 
kapağını kapatarak 10 dakika suyunu çekene 
kadar kısık ateşte pişirin. Ardından tavuk etlerini 
ekleyerek pişirme işlemine devam edin. 5 dakika 
daha pişirdikten sonra altını kapatıp 
demlenmeye bırakın. Harmanlayarak karabiberle 
lezzetlendirin. Servise hazır!

Tavuklu Pilav
Malzemeler

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

• 750 gr çok ince doğranmış dana parça et
(Tercihen but ve kaburga, sinirsiz ve dinlenmiş)
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağı
• Toz kırmızı biber
• Tuz
• İnce lavaş
• Acı biber turşusu

• 1 adet orta boy kuru soğan
• 2 adet orta boy domates
• Yarım demet maydanoz
• Sumak
• Tuz

Etleri yıkayarak tencereye alın. Üzerini geçecek 
kadar su ilave edin. Kaynayana kadar orta ateşte, 
sonra kısık ateşte ağzı kapalı olarak etler 
yumuşayıncaya kadar pişirin. Haşlanan etleri, 
sıvıyağ ve tereyağı eklenen bir tavada 10 dakika 
kavurun. Etin kurumaması için haşlama suyundan 
3-4 kaşık ekleyin. Tuz ve toz kırmızı biberi ilave
edin. Altını kapatın. Lavaşları üzerine bastırarak
serin.

Lavaşlar etin üzerinde beklerken Tantuni 
salatasını hazırlayın. Soğanı yarım ay şeklinde 
piyazlık doğrayın. Maydanozları incecik kıyın. Tüm 
malzemeleri sumak ve tuzla karıştırın. 
Domatesleri küpler halinde keserek karışıma 
ekleyin. 

Sosu çeken lavaşların içine etleri serin. Tantuni 
salatasından ekleyin. Dürüm şekline getirerek acı 
biber turşusuyla servis edin.  

Tantuni
Malzemeler

Domatesli Tantuni Salatası İçin

Yapılışı



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

• 4 adet sosis
• 4 adet klasik sandviç ekmeği
• 2 yemek kaşığı salça
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 3 su bardağı sıcak su
• 1 tatlı kaşığı un
• Tuz
• Kornişon turşu
• Ketçap
• Mayonez
• Hardal

Salça, tereyağı ve unu tencereye alın. Orta 
ateşte 1-2 dakika kadar kavurun. Sıcak suyu ve 
tuzu da ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra 
sosisleri ekleyin. Yaklaşık 30 dakika orta ateşte 
haşlayın. Sandviç ekmeklerinin içine sosislerin 
suyundan gezdirin. Her sandviç ekmeğine bir 
sosis ve kornişon turşu yerleştirin. İsteğinize 
göre ketçap, mayonez, hardal ekleyerek servis 
edin. 

Sosisli
Malzemeler

Yapılışı



• 4 adet şişko sandviç ekmeği
• 10 adet uzun sosis
• 150 gr sucuk
• 150 gr salam
• 200 gr kaşar peyniri ya da dil peyniri
• 1 adet domates
• 1 yemek kaşığı tereyağı

Sandviç ekmeklerinin içine tereyağı sürerek 
gevrek bir hal alana kadar kızartın. Sosisleri 
uzun ince şeritler halinde jülyen doğrayın. 
Sucuk ve salamlar ile domatesi halka şeklinde 
incecik dilimleyin. Kaşar peynirini dikdörtgen 
şeklinde kesin.

Kalan tereyağını, döküm tavada eritin. Şerit 
şeklinde kesilmiş sosisleri, yüksek ateşte 
soteledikten sonra bir kenara alın. İncecik 
kesilmiş sucuk ve salamları çok kısa sürede 
arkalı önlü ters çevirerek kızartın.

Sandviç ekmeklerine hazırladığını karşımı, hafif 
kızarttığınız peyniri ve domatesleri ekleyin. 
Salatalık turşusu, ketçap ve mayonez ilavesiyle 
sıcak olarak bekletmeden servis edin. 
Sevdiklerinizle paylaşın.

Kumru
Malzemeler

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

• 300 gr dana eti
• 1 adet soğan
• 2 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 tutam kekik
• 1 tutam kuru biberiye
• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
• 1 çay kaşığı kimyon
• Tuz
• Karabiber
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• Taze ekmek

• İnce dilimlenmiş kıvırcık
• Piyazlık doğranmış soğan
• İnce dilimlenmiş domates
• Turşu

Buzlukta 15 dakika beklettiğiniz eti çıkarıp 
incecik dilimleyin. Rendelenmiş soğan ve 
sarımsak, sıvı yağ ve baharatları ekleyip 
harmanlayın. Buzdolabında en az 2 saat 
dinlenmeye bırakın. Orta ateşte hızla çevirerek 
pişirin. Etlerin rengi kahveye döndüğünde yarım 
yemek kaşığı tereyağı ekleyip altını kapatın.

Ekmekleri ikiye kesin. Açarak tavaya yayıp 
etlerin sosunu çekmesini sağlayın. İçine döner 
ve arzu ettiğiniz garnitür malzemelerini ekleyin. 
Ayranla servis edin. 

Döner Ekmek
Malzemeler

Garnitür

Yapılışı



Hamuru için;
• 3,5 su bardağı un
• 2 su bardağı ılık su
• 1 paket kuru maya
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• Kızartmak için:
• 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve 
ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 
1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. 2 su 
bardağı ılık suyu da ekleyerek yoğurmaya 
başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde 
edin. Üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat 
mayalandırın.

Şerbeti için tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 
1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince 
limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca 
ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. 
Yağlanmış mutfak makası yardımıyla 
hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın 
içerisinde kızartıp hemen şerbete atın. 10 
saniye kadar şerbetin içerisinde tutun. Üzerine 
tarçın serperek servis edin.

Şerbeti için;
• 2 su bardağı toz şeker
• 1,5 su bardağı su
• 3-4 damla limon suyu

Lokma Tatlısı
Malzemeler

Yapılışı

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

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

