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MEVSİM SEBZELERİYLEYAPABİLECEĞİNİZ ENFESKIŞ LEZZETLERİ



SEVGİLİ İNNOVALILAR,

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Soğuyan havalarla birlikte içinde türlü türlü vitamin ve 
mineralleri barındıran şifalı kış sebzeleri de mutfaklarda baş 
köşeye oturdu. Bağışıklık sistemimizi her zamankinden daha çok 
güçlü tutmamız gereken bugünlerde, gelin onlarla bir anlaşma 
yapalım. Daha tencereye girmeden, özellikle çocukların burun 
kıvırdıkları bu antioksidan zengini sebzeleri, farklı pişirme 
yöntemlerini kullanarak enfes lezzetlere dönüştürelim. Pizzadan, 
böreğe, makarnadan mantıya, pilava kadar herkesi aynı sofrada 
buluşturan nefis lezzetlerde, baş rolü onlara verelim. Peynirin 
farklı türlerini ve bakliyatları da işin içine katarak sihirli 
dokunuşlarla onlara yeni kimlikler kazandıralım. Daha sofraya 
gelmeden taliplilerini kuyruğa dizelim. İşte vitamin ve mineral 
zengini mevsim sebzeleriyle yapabileceğiniz enfes kış lezzetleri…



Kırmızı Antioksidan
Çorbası
Malzemeler
2 pancar ve yaprakları

1 siyah havuç

1 kırmızı soğan

1 kök kereviz ve yaprakları

1 pırasa

1 patates

1 avuç kırmızı mercimek

1 avuç bakla

Tuz

Pul biber

Sumak

Yapılışı
Tüm sebzeleri doğrayıp, yıkadığınız bakliyatlar
ile tencereye alın. Malzemelerin üzerini
kapatacak kadar su ekleyip 45-50 dakika orta
ateşte pişirin. Ocaktan alıp blender’dan geçirin.
Tekrar bir taşım kaynatıp sumak, zeytinyağı, tuz,
pul biber ile lezzetlendirin. İsterseniz küçük bir 
kaçamak yapıp azıcık kremayla servis
edebilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



KIŞ Çorbası

Malzemeler
2 patates

2 havuç

2 dal pırasa

1 büyük kereviz

1/2 soğan

3 su bardağı tavuk ya da

et suyu

1 paket krema

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yaprak taze fesleğen

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı
Havuç, patates, kereviz, soğan ve pırasayı ince ince
doğrayın. Tencerede tereyağını ve zeytinyağını eritin
ve tüm malzemeleri 4-5 dakika kavurun. Bu aşamada
tuz ve karabiberleri ekleyin. Tavuk suyu ve sıcak suyu
da ekleyip malzemeler iyice yumuşayana kadar
pişirin. Kremayı ekleyerek 2 dakika daha pişirin.
Üzerine taze fesleğen doğrayarak servis edin. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



KARNABAHAR
PİZZA
Malzemeler
1 küçük boy karnabahar

1 yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş

karabiber

1 tatlı kaşığı baharat karışımı

(istediğiniz karışımı

kullanabilirsiniz)

Domates sosu İçin;

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için;

1 orta boy domates

4 mantar

200 gram rendelenmiş

mozzarella

Yapılışı
Pizza tabanını hazırlamak için, karnabaharın çiçeklerini
minik parçalar halinde ayırın. Kaynar suda 5 dakika
haşlayın. Süzgece alıp iyice süzülmesi için ona zaman
tanıyın. Ardından blender’dan geçirip kum haline getirin.
İnce bir tülbende alıp fazla suyunu sıkın. İçine yumurta,
rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, taze çekilmiş tane
karabiber ve baharat karışımını ekleyip hamur kıvamına
getirin. Üzerine fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye yayın. 
Pizza sosu için salçanızı, zeytinyağı eklediğiniz sos
tenceresinde 2 dakika kavurun. Üzerine tüm malzemeleri
ekleyerek kaynamaya bırakın. İyice kendini çektiğinde
sos hazır.  Sosu pizza tabanına eşit olarak yayın.
Üzerine, ince dilimlediğiniz mantarları ve domatesleri
dizin. Son olarak rendelenmiş mozzarella peynirini
üzerine serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece
fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
Bekletmeden servis edin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SU BÖREĞİ KILIĞINDA
KARNABAHAR BÖREĞİ
Malzemeler
1 orta boy karnabahar 

2 yumurta

Yarım su bardağı toz parmesan

6 dilim mozzarella 

Yarım su bardağı kaşar peyniri

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı tereyağı 

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı
Karnabaharın çiçeklerini ayırarak haşlayın. Bir kâsede
eritilmiş tereyağı, krema, yumurtalar, doğranmış taze
kekik, sarımsak ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın.
Haşlanmış karnabaharları bir tepsiye alarak bu sosla
harmanlayın. Üzerine tüm peynirleri serpiştirin.
180 derece fırında, 25 dakika peynirler eriyene ve üstü
kızarana kadar pişirin. İster çayın yanında isterseniz
de akşam yemeği olarak servis edin.



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GÖKKUŞAĞI
MAKARNA
Malzemeler
1/2 paket penne makarna

1 sarı dolmalık biber

1 kapya biber

1 pancar

1 soğan

1 dal pırasa

2 kereviz sapı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığız zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sos için;

1 avokado

20 yaprak fesleğen

1 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
Sarımsak, kereviz sapı ve pırasayı ince ince, diğer tüm
sebzeleri irice doğrayın. Makarnayı bol tuzlu suda al dente
haşlayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağında, önce kabak ve
soğanları 2 dakika kadar soteleyin. Ardından renkli
biberleri ekleyin, 2 dakika daha soteleyin. 2 dakika sonra
pırasa, kereviz sapı ve sarımsağı ekleyin ve sotelemeye
devam edin. 1/3 kepçe makarnanın haşlama suyundan alıp
sebzelere ekleyin. 1/3 kepçe makarna suyunu sosta
kullanmak üzere kenara ayırın. Avokado, fesleğen, labne
peyniri, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ayırdığınız makarna
suyunu rondodan geçirip sos haline getirin. Sosu ve pişen
sebzeleri makarnayla harmanlayın. Dilerseniz üzerine
parmesan ekleyerek servis edebilirsiniz. 



YEŞİL PİLAV

Malzemeler
2 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 dal taze soğan

Yarım kilo ıspanak

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 su bardağı mihaliç peyniri

2 parça süzme beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı
Arpa şehriyeleri, tuzlu kaynar suyun içerisine alarak 5
dakika haşlayın. Süzgece alın. Tereyağı ve zeytinyağının
yarısını tencerede kızdırın. İçine soğanları ve ıspanakları
ekleyerek 2 dakika kavurun. Haşlanan arpa şehriyeleri
içine ekleyin. Dikkatlice karıştırıp altını kapatın. 
Kalan tereyağı ve zeytinyağını ayrı bir tencerede eritin.
İçine unu ekleyerek renk değiştirinceye kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş içine ilave edin. 5 dakika boyunca
karıştırarak pişirin. Mihaliç peynirinin 3’te 2’sini ve süzme
peyniri ekleyin eriyinceye kadar karıştırın. Ocaktan alın.
İçine dereotu, maydanoz ekleyin. Bu karışımı pişirdiğiniz
arpa şehriyeli ıspanak karışımıyla birleştirin. Homojen
bir karışım elde edin. Karışımı fırın tepsisine alın. Üzerine
kalan mihaliç peynirlerini serpiştirin. Önceden ısıttığınız
190 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 20 dakika
kadar pişirin. Sıcacık servis edin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



AYVALI
KEREVİZ
Malzemeler
3 iri boy kereviz

1 iri boy ayva

1 soğan

1 havuç

1 kaşığı tuz

2 kaşığı şeker

1,5 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı kadar portakal

suyu

Yarım demet dere otu

Yapılışı
Soğanları küçük küçük doğrayın. Havucu halka halka,
kereviz ve ayvayı küp şeklinde doğrayın. Yayvan bir
tencereye zeytinyağını, doğranmış soğan ve havuç ve de
şekeri ekleyip birkaç dakika kavurun. Kereviz ve ayvayı
ekleyip 5 dakika daha kavurun. Üzerini hafif geçecek
kadar portakal suyu ekleyin. Tuzunu ilave edin. Sebzeler
yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine dereotlarını
ekleyerek ılık olarak servis edin. 

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



